
Base Legal
para a Gestão das Águas do 

Estado do Rio de Janeiro

1997-2021

5ª Edição 
Revista e Ampliada



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
Cláudio Castro
Governador

 
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE (SEAS) 
Thiago Pampolha Gonçalves
Secretário

SUBSECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E SUSTENTABILIDADE (SUBRHES)
Ana Larronda Asti
Subsecretária

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE (INEA) 
Philipe Campello Costa Brondi da Silva
Presidente

DIRETORIA DE SEGURANÇA HÍDRICA E QUALIDADE AMBIENTAL (DIRSEQ)
Hélio Vanderlei Coelho Filho
Diretor



5ª Edição 

Revista e Ampliada

AUTORES 

Livia Soalheiro e Romano

Moema Versiani Acselrad

José Edson Falcão de Farias Junior

RIO DE JANEIRO
2021

Base Legal
para a Gestão das Águas do 
Estado do Rio de Janeiro

1997-2021



Direitos desta edição da Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade (SEAS)  
e do Instituto Estadual do Ambiental (INEA).

 Subsecretaria de Recursos Hídricos e Sustentabilidade
Av. Venezuela nº 110 / 5º andar - Saúde

 20081-312- Rio de Janeiro - RJ

Qualquer parte desta publicação pode ser reproduzida, desde que citada a fonte.  
Disponível também em: www.inea.rj.gov.br > Publicações > Publicações Inea > Livros

PRODUÇÃO EDITORIAL
Gerência de Publicação e Acervo Técnico (GERPAT)

COORDENAÇÃO EDITORIAL
Tania Machado

REVISÃO
Ricardo Reys

 
DIAGRAMAÇÃO
Laura Gadelha

CAPA 
Laura Gadelha

I 59i Instituto Estadual do Ambiente (RJ).
      Base legal para a gestão das águas do Estado do Rio de Janeiro (1997-2021) / Instituto 
Estadual do Ambiente ; autores Lívia Soalheiro e Romano, Moema Versiani Acselrad e José Edson 
Falcão de Farias Junior. – 5. ed. rev. ampl. – Rio de Janeiro, 2021.
        1291 p. : il.
        ISBN: 978-85-63884-21-3
       
        1. Gestão de recursos hídricos – Legislação – Rio de Janeiro (Estado). 2. Recursos hídricos. 
I. Romano, Lívia Soalheiro e. II. Acselrad, Moema Versiani. III. Farias Junior, José Edson Falcão de. 
IV. Título.

 CDU 556.18(094)

Ficha catalográfica elaborada pela Biblioteca Dr. Fausto Guimarães / INEA



Apresentação

No ano em que se completa uma década da primeira edição da Base Legal 
para a Gestão das Águas do Estado do Rio de Janeiro, com grande satisfação 
apresentamos a sua 5ª edição (1997-2021), atualizada até o mês de abril de 
2021 para incorporar importantes normativos à base legal que oferece sus-
tentação ao Sistema Fluminense de Recursos Hídricos. 

Destacamos, em especial, o novo decreto de regulamentação do Fundo Estadual 
de Recursos Hídricos, que proporciona maior agilidade e dinamismo à aplicação 
dos recursos financeiros da Cobrança pelo uso da água, o decreto que estabelece 
o Programa Estadual de Segurança Hídrica e o decreto que dispõe sobre a política 
de reúso de água para fins não potáveis no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. 

Os novos temas vinculados à Política de Gestão das Águas nos últimos anos 
– Segurança Hídrica, Segurança de Barragens e Serviços Ecossistêmicos –  
ganham espaço exclusivo em anexos temáticos, que buscam facilitar o acesso 
do público ao seu conteúdo.

A estrutura básica desta coletânea permanece a mesma das edições anteriores, 
sendo constituída de leis, decretos e resoluções dos órgãos gestores, reso-
luções dos Conselhos de Recursos Hídricos (Nacional e Estadual) e do Meio 
Ambiente (CONAMA), com caráter estruturante para o Sistema de Recursos 
Hídricos no Estado do Rio de Janeiro. Desta forma, INEA e SEAS apresentam 
um compilado atualizado, com o acréscimo de importantes normativos que 
oferecem sustentabilidade jurídica à implementação de uma política pública 
que visa, sobretudo, garantir segurança hídrica para a população e para 
o desen volvimento econômico do nosso Estado, em bases sustentáveis. 

Thiago Pampolha Gonçalves 
Secretário de Estado do Ambiente e Sustentabilidade

Ana Larronda Asti 
Subsecretária de Recursos Hídricos e Sustentabilidade

Philipe Campello Costa Brondi da Silva
Presidente do Instituto Estadual do Ambiente

Hélio Vanderlei Coelho Filho
Diretor de Segurança Hídrica e Qualidade Ambiental



Prefácio

Esta nova edição da Base Legal para Gestão das Águas do Estado do Rio de 
Janeiro (1997-2021) é particularmente saudada por este Conselho, que neste 
ano completa 20 anos de existência. Os normativos emitidos pelo CERHI nos 
últimos anos são a prova de sua evolução e amadurecimento como ente cole-
giado integrante do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos. 

Além das resoluções emitidas por este Conselho, compõem a presente publi-
cação as principais leis, decretos e resoluções do órgão gestor e dos Conselhos 
Nacionais de Recursos Hídricos e do Meio Ambiente. 

Nesta nova edição ampliada e atualizada, temos a inclusão de apensos temá-
ticos sobre temas relacionados à gestão das águas. O Anexo I, sobre segurança 
hídrica, abriga o principal documento orientador para a oferta hídrica em 
âmbito estadual, que trata das regras de operação dos reservatórios da bacia 
hidrográfica do Rio Paraíba do Sul. Ganhando destaque nesta edição, estão as 
normas que buscam regulamentar e incentivar a economia e o uso racional 
da água, a gestão da demanda. O Anexo II, sobre serviços ecossistêmicos,  
consiste das normativas que buscam a estruturação de uma política de paga-
mento por serviços ambientais para proteção de mananciais. E o Anexo III 
apresenta os normativos sobre segurança de barragens, uma política trans-
versal à gestão das águas que ganha grande relevância no cenário nacional.

Paulo de Tarso de Lima Pimenta
Presidente do Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Rio de Janeiro

José Gomes Barbosa Junior
Vice-presidente do Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Rio de Janeiro
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- Região Hidrográfica I

410

Nº 102/12 Cria ficha de projetos a ser adotada pelos comitês 
de bacias hidrográficas.

412

Nº 107/13 Aprova nova definição das regiões hidrográficas 
do Estado do Rio de Janeiro e revoga a resolução 
CERHI n° 18 de 08 de novembro de 2006

416

Nº 108/13 Dispõe sobre a secretaria executiva do Fórum 
Fluminense de Comitês de Bacias Hidrográficas.

423

Nº 110/13 Dispõe sobre a manutenção de todas as aplicações 
de recursos financeiros do FUNDRHI anterior-
mente deliberadas pelos CBHs, após nova divisão 
das regiões hidrográficas.

425

Nº 111/13 Dispõe sobre a aplicação de recursos financeiros 
do FUNDRHI da subconta da compensação finan-
ceira com o objetivo de financiar o Plano Estadual 
de Recursos Hídricos.

426

Nº 115/13 Dispõe ad referendum sobre os limites de custeio 
administrativo para as entidades delegatárias de 
funções de agência de água.

428



Nº 116/13 Dispõe sobre o apoio à secretaria executiva do Fó-
rum Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas.

430

Nº 117/14 Dispõe sobre a aprovação do Plano Estadual de 
Recursos Hídricos do Estado do Rio de Janeiro 
(PERHI-RJ).

432

Nº 127/14 Aprova o enquadramento de corpos d´água em 
classes de uso para 24 trechos de rio da região 
hidrográfica Guandu.

434

Nº 128/14 Dispõe sobre a indicação da associação águas da 
baía de guanabara – AABG como entidade delega-
tária das funções de agência de água, tendo como 
interveniente o Comitê da Bacia Hidrográfica da 
Baía de Guanabara, Região Hidrográfica V.

437

Nº 129/14 Dispõe sobre os Limites de custeio adminis-
trativo para a entidade eelegatária de funções de 
agência de água do Comitê da Bacia Hidro gráfica da 
Baía de Guanabara - Região Hidrográfica V.

439

Nº 131/14 Dispõe sobre a participação de usuários inadim-
plentes com o pagamento da cobrança pelo uso 
de recursos hídricos em todas as instâncias cole-
giadas do siste ma estadual de gerenciamento de 
recursos hídricos.

441

Nº 133/15 Dispõe sobre a aplicação de recursos financei-
ros do Fundrhi da subconta da compensação 
financeira com a finalidade de apoio ao Cadastro 
Ambiental Rural – CAR.

443

Nº 138/15 Dispõe sobre os limites de custeio administrativo 
para a entidade delegatária de funções de agên-
cia de água do comitê da das bacias hidrográficas 
das lagoas de Araruama, Saquarema, Rio São 
João e Una, Região Hidrográfica VI.

446



Nº 139/15 Dispõe sobre os limites de custeio administrativo 
para a entidade delegatária de funções de agên-
cia de água do comitê da bacia hidrográfica da 
Baía de Guanabara - Região Hidrográfica V.

448

Nº 140/15 Dispõe sobre os limites de custeio administrativo 
para a entidade delegatária de funções de agên-
cia de água do comitê da das bacias hidrográficas 
das lagoas de Araruama, Saquarema, Rio São João 
e Una, Região Hidrográfica VI.

450

Nº 141/15 Dispõe sobre a prorrogação da indicação da 
Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidro-
gráfica do Rio Paraíba do Sul – Agevap como 
entidade delegatária das funções de agência de 
água, tendo como interveniente os comitês de bacia 
Médio Paraíba do Sul, Piabanha, Rio Dois Rios, 
Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana.

452

Nº 142/15 Dispõe sobre os limites de custeio administrativo para 
a entidade delegatária de funções de agência de água 
do comitê dos comitês de bacia das regiões hidrográ-
ficas do Médio Paraíba do Sul, do rio Dois Rios, do rio 
Piabanha e do Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana.

454

Nº 143/15 Dispõe sobre a prorrogação da indicação da 
Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidro-
gráfica do rio Paraíba do Sul – Agevap como 
entidade delegatária das funções de agência de 
água, tendo como interveniente o comitê das 
bacias hidrográficas dos rios Guandu, da Guarda 
e Guandu Mirim - Região Hidrográfica II.

456

Nº 144/15 Dispõe sobre os limites de custeio administrativo 
para a entidade delegatária de funções de agência 
de água do comitê das bacias hidrográficas dos 
rios Guandu, da Guarda e Guandu Mirim - Região 
Hidrográfica II

458



Nº 145/15 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.

460

Nº 146/15 Dispõe sobre o apoio à secretaria executiva do 
fórum nacional de comitês de bacias hidrográficas 
para os exercícios de 2016 e 2017.

462

Nº 147/15 Aprova a aplicação de recursos financeiros do 
fundrhi da subconta da compensação financeira 
para fins de geração de energia elétrica para 
elaboração do plano de recursos hídricos para os 
comitês afluentes da bacia do paraíba do sul: 
comitês Médio Paraíba do Sul, Piabanha, rio Dois 
Rios e Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana.

464

Nº 151/16 Dispõe sobre a atualização do Preço Público – PPU 
da metodologia da cobrança pelo uso dos recursos 
hídricos Região Hidrográfica II - Comitê Guandu.

465

Nº 152/16 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

467

Nº 153/16 Dispõe sobre o uso dos recursos do Fundo Estadual 
de Recursos Hídricos – FUNDRHI para custeio das 
entidades delegatárias em situações extremas.

469

Nº 154/16 Dispõe sobre a alteração do valor percentual de 
repasse da cobrança pelo uso das águas captadas 
e transpostas da bacia do rio Paraíba do Sul para 
a bacia do rio Guandu.

471

Nº 156/16 Dispõe sobre a atualização do Preço Público 
Unitário – PPU da metodologia da cobrança pelo 
uso dos recursos hídricos região hidrográfica VII - 
comitê Rio Dois Rios.

473



Nº 157/16 Dispõe sobre a cobrança pela água captada por 
usinas térmicas nas proximidades da foz do canal 
de São Francisco na Região Hidrográfica II - comitê 
Guandu.

475

Nº 160/16 Dispõe sobre a indicação da Associação Pró-Gestão 
das Águas da Bacia do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP 
como entidade delegatária das funções de agência 
de água, tendo como interveniente o comitê da 
bacia hidrográfica baía da Ilha Grande - Região 
Hidrográfica I

477

Nº 161/16 Dispõe sobre a atualização do Preço Público 
Unitário – PPU da metodologia da cobrança pelo 
uso dos recursos hídricos Região Hidrográfica IX - 
comitê Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana

479

Nº 162/16 Dispõe sobre a atualização do Preço Público 
Unitário – PPU da metodologia da cobrança pelo 
uso dos recursos hídricos Região Hidrográfica III - 
comitê Médio Paraíba do Sul

481

Nº 163/16 Dispõe sobre a atualização do Preço Público 
Unitário – PPU da metodologia da cobrança pelo 
uso dos recursos hídricos Região Hidrográfica IV - 
comitê Piabanha

483

Nº 164/16 Dispõe sobre a atualização do Preço Público 
Unitário – PPU da metodologia da cobrança pelo 
uso dos recursos hídricos Região Hidrográfica V - 
comitê Baía de Guanabara

485

Nº 165/16 Dispõe sobre a atualização do Preço Público 
Unitário – PPU da metodologia da cobrança pelo 
uso dos recursos hídricos Região Hidrográfica I - 
comitê baía de Ilha Grande

487



Nº 166/16 Dispõe sobre a atualização do Preço Público 
Unitário – PPU da metodologia da cobrança pelo 
uso dos recursos hídricos Região Hidrográfica VIII 
- comitê Macaé e das Ostras

489

Nº 167/16 Aprova o novo regimento interno do Conselho 
Estadual de Recursos Hídricos e revoga o anterior

491

Nº 169/16 Dispõe sobre a indicação da Associação Pró-Gestão 
das �guas da �acia do �io �araíba do �ul - AGEVAP 
como entidade delegatária das funções de agên-
cia de água, tendo como interveniente o Comitê 
da Baía de Guanabara e dos Sistemas Lagunares 
de Maricá e Jacarepaguá - Região Hidrográfica V

513

Nº 170/16 Dispõe sobre os limites de custeio administrativo 
para a entidade delegatária de funções de agência 
de água do comitê da Baía de Guanabara e dos 
sistemas lagunares de Maricá e Jacarepaguá

515

Nº 171/16 Aprova o Plano de Aplicação Plurianual dos recur-
sos financeiros no Fundrhi da subconta do comitê 
da bacia hidrográfica do Guandu

517

Nº 172/16 Dispõe sobre os limites de custeio administrativo 
para a entidade delegatária de funções de agência 
de água do comitê das bacias hidrográficas dos 
rios Guandu, da Guarda e Guandu Mirim - Região 
Hidrográfica II

519

Nº 173/16 Dispõe sobre os limites de custeio administrativo 
para a entidade delegatária de funções de agência 
de água dos comitês de bacia das regiões hidrográ-
ficas do Médio Paraíba do Sul, do rio Dois Rios, do 
rio Piabanha e do Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana

521



Nº 175/16 Revoga a delegação das funções de agência de água 
concedida a Fundação Apoio ao Ensino, Pesquisa 
e Extensão Deputado Último de Carvalho - FADUC 
e, a Associação Águas da Baía de Guanabara - AABG 
para atuarem junto aos comitês de bacia hidrográ-
fica da Baía da Ilha grande e da Baía de Guanabara 
e dos sistemas lagunares de Maricá e Jacarepaguá, 
respectivamente

523

Nº 177/17 Altera o plano de aplicação plurianual dos recursos 
financeiros no FUNDRHI da �ubconta do �omitê 
da �acia �idrográfica �édio �araíba do �ul.

525

Nº 179/17 Dispõe sobre a indicação da Associação Pró-gestão 
das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do 
Sul - AGEVAP como entidade delegatária das funções 
de agência de água, do Comitê da Bacia Hidrográfica 
Baía da Ilha Grande - Região Hidrográfica I, e o 
Comitê Baía de Guanabara - Região Hidrográfica V e 
revoga as resoluções CERHI-RJ nº 160 E 169 de 2016.

527

Nº 180/17 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 e do Comitê da Região Hidrográfica 
da Baía de Guanabara e dos Sistemas Lagunares 
de Maricá e Jacarepaguá – Região Hidrográfica V

529

Nº 182/17 Altera o plano de aplicação plurianual dos recursos 
financeiros do FUNDRHI na Subconta do Comitê 
da Bacia Hidrográfica do Rio Piabanha e das Sub-
Bacias Hidrográficas dos Rios Paquequer e Preto.

532

Nº 183/17 Dispõe sobre a prorrogação da indicação do 
Consórcio Intermunicipal para Gestão Ambiental 
das Bacias da Região dos Lagos, do Rio São João 
e �ona �osteira - CILSJ como entidade delegatária 
das funções de agência de água, tendo como 
interveniente o comitê de bacia hidrográfica dos 
rios Macaé e das Ostras.

534



Nº 184/17 Dispõe sobre os limites de custeio administrativo 
para a entidade delegatária de funções de agên-
cia de água do comitê de bacia hidrográfica dos 
rios Macaé e das Ostras.

535

Nº 185/17 Dispõe sobre a indicação do Consórcio Intermuni-
cipal para �estão Ambiental das Bacias da Região 
dos Lagos, do Rio São João e Zona Costeira - CILSJ 
como entidade delegatária das funções de agên-
cia de água, tendo como interveniente o comitê 
das bacias hidrográficas das Lagoas de Araruama, 
Saquarema e dos rios São João e Una, Região 
Hidrográfica VI.

537

Nº 186/17 Dispõe sobre os limites de custeio administrativos 
para a entidade delegatária de funções de agência de 
água do comitê das bacias hidrográficas das Lagoas 
de Araruama e Saquarema e dos rios São João e Una.

539

Nº 187/17 Altera o plano de aplicação plurianual dos re-
cursos financeiros do FUNDRHI na subconta do 
comitê da bacia hidrográfica do baixo Paraíba 
do Sul e Itabapoana.

541

Nº 188/17 Aprova o plano de aplicação plurianual, para os 
anos de 2018 a 2022, dos recursos financeiros 
constantes no FUNDRHI da subconta do comitê 
de bacia hidrográfica do Rio Dois Rios.

543

Nº 190/17 Dispõe sobre a adesão dos comitês fluminenses 
ao Programa Nacional de Fortalecimento dos 
Comitês de bacias hidrográficas – PROCOMITÊS.

545

Nº 191/17 Dispõe sobre critérios de distribuição dos recursos 
da compensação financeira pelo uso da água para 
geração de energia elétrica para os contratos de 
gestão com entidades delegatárias de funções 
de agência de água para o ano de 2018.

547



Nº 192/17 Altera os limites de custeio administrativo para 
a entidade delegatária de funções de agência 
de água do comitê Baía da Ilha Grande - Região 
Hidrográfica I e do comitê da região hidrográfica 
da Baía de Guanabara e dos sistemas lagunares 
de Maricá e Jacarepaguá – Região Hidrográfica V.

550

Nº 193/17 Dispõe sobre os limites de custeio administrativo 
para a entidade delegatária de funções de agência 
de água dos comitês de bacia das regiões hidrográ-
ficas do médio Paraíba do Sul, do Rio Dois Rios, do 
rio Piabanha e do baixo Paraíba do Sul e Itabapoana.

553

Nº 194/17 Dispõe sobre a atualização do Preço Público Unitário 
– PPU da metodologia da cobrança pelo uso dos 
recursos hídricos da Região Hidrográfica VI - Comitê 
das bacias hidrográficas das lagoas de Araruama 
e Saquarema e dos rios São João e Una.

555

Nº 195/18 Aprova o plano de aplicação plurianual, para os 
anos de 2018 a 2022, dos recursos financeiros 
constantes no FUNDRHI da subconta do comitê 
de bacia hidrográfica do Macaé.

557

Nº 197/18 Dispõe sobre o procedimento para atualização 
dos preços públicos unitários cobrados pelo uso 
de recursos hídricos de domínio do Estado do Rio 
de Janeiro, de que trata a Lei Estadual nº 4.247, de 
16 de dezembro de 2003.

559

Nº 199/18 Dispõe sobre critérios de distribuição dos recursos 
da compensação financeira pela utilização de 
recursos hídricos para geração de energia hidre-
létrica para os contratos de gestão com entidades 
delegatárias de funções de agência de água para 
o ano de 2019.

562



Nº 200/18 Dispõe sobre a atualização do Preço Público 
Unitário – PPU da metodologia da cobrança pelo 
uso dos recursos hídricos Região Hidrográfica IV - 
Comitê Piabanha.

564

Nº 201/18 Dispõe sobre a atualização do Preço Público 
Unitário – PPU da metodologia da cobrança pelo 
uso dos recursos hídricos Região Hidrográfica VIII 
- Comitê Macaé e das Ostras.

568

Nº 202/18 Dispõe sobre a atualização do Preço Público 
Unitário – PPU da metodologia da cobrança pelo 
uso dos recursos hídricos Região Hidrográfica III - 
COMITÊ Médio Paraíba do Sul.

570

Nº 203/18 Dispõe sobre a atualização do Preço Público 
Unitário – PPU da metodologia da cobrança pelo 
uso dos recursos hídricos Região Hidrográfica VII - 
Comitê rio Dois Rios.

572

Nº 204/18 Dispõe sobre a atualização no valor do Preço Público 
Unitário – PPU da metodologia da cobrança pelo uso 
dos recursos hídricos Região Hidrográfica IX - Baixo 
Paraíba do Sul e Itabapoana e dá outras providências.

574

Nº 205/18 Altera a ficha de projetos a ser adotada pelos co-
mitês de bacias hidrográficas, anexo da resolução 
CERHI-RJ n° 102/2012.

576

Nº 206/18 Aprova o plano de aplicação plurianual, para os 
anos de 2018 a 2022, dos recursos financeiros 
constantes no FUNDRHI da subconta do comitê de 
bacia hidrográfica do rio Dois Rios.

581

Nº 207/18 Aprova o plano de aplicação plurianual, para os 
anos de 2019 a 2022, dos recursos financeiros 
constantes no FUNDRHI da subconta do comitê 
de bacia hidrográfica do lagos São João.

583



Nº 208/18 Dispõe sobre a atualização no valor do Preço 
Público Unitário – PPU da metodologia da 
cobrança pelo uso dos recursos hídricos região 
hidrográfica da baía da ilha grande e dá outras 
providências.

586

Nº 210/18 Aprova o plano de aplicação plurianual, para os 
anos de 2019 a 2022, dos recursos financeiros cons-
tantes no fundrhi da subconta do comitê da região 
hidrográfica da Baía de Guanabara e dos sistemas 
lagunares de Maricá e Jacarepaguá – CBH BG.

588

Nº 211/18 Cria o Grupo de Trabalho do Fundo Estadual de 
Recursos Hídricos – GT FUNDRHI.

590

Nº 212/19 Dispõe sobre o Plano de Aplicação Plurianual 
dos recursos financeiros para o período de 2019 
a 2022 com recursos disponíveis na subconta 
da Região Hidrográfica III do Fundo Estadual de 
Recursos Hídricos – FUNDRHI.

593

Nº 213/19 Dispõe sobre a aprovação da atualização e aperfei-
çoamento do Plano de Bacia denominado “Plano 
Estratégico de Recursos Hídricos das Bacias 
Hidrográficas dos Rios Guandu, da Guarda e Guandu 
Mirim – PERH-GUANDU”.

596

Nº 214/19 Aprova o Plano de Aplicação Plurianual, para os 
anos de 2019 a 2022, dos recursos financeiros 
constantes no FUNDRHI da subconta do Comitê 
De Bacia Hidrográfica do Macaé.

598

Nº 215/19 Dispõe sobre a definição da metodologia e de cri-
térios da cobrança pelo uso dos recursos hídricos 
em atividades de mineração de areia na região 
hidrográfica da Baía da Ilha Grande.

601

Nº 216/19 Aprova o Plano de Ações e Aplicação dos Recursos 
Financeiros no FUNDRHI da subconta do Comitê 
Baía da Ilha Grande.

603



Nº 217/19 Dispõe sobre critérios de distribuição dos recur-
sos da compensação financeira pela utilização 
de recursos hídricos para geração de energia 
hidrelétrica para os contratos de gestão com 
entidades delegatárias de funções de agência de 
água para o ano de 2020.

605

Nº 219/19 Altera o plano de aplicação plurianual, para os 
anos de 2019 a 2022, dos recursos financeiros 
constantes no FUNDRHI da Subconta do comitê 
de bacia hidrográfica do Lagos São João.

609

Nº 221/20 Revoga a Resolução CERHI-RJ Nº 09/2003 e 
estabelece critérios gerais sobre a outorga de 
direito de uso de recursos hídricos de domínio 
do Estado do Rio de Janeiro.

612

Nº 225/20 Dispõe sobre o uso dos recursos do Fundo 
Estadual de Recursos Hídricos – FUNDRHI para 
custeio das entidades delegatárias em situações 
de excepcionalidade.

626

Nº 226/20 Dispõe sobre a aprovação do plano de bacia de-
nominado “Plano de Recursos Hídricos da Região 
Hidrográfica da Baía da Ilha Grande (PRH-BIG)”

628

Nº 228/20 Dispõe sobre a prorrogação da indicação da 
Associação PRÓ-GESTÃO das Águas da Bacia 
Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – AGEVAP como 
Entidade Delegatária das Funções de Agência de 
Água, tendo como interveniente os Comitês de 
Bacia Médio Paraíba do Sul, Piabanha, Rio Dois 
Rios, Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana.

629



Nº 229/20 Dispõe sobre a prorrogação da indicação da 
Associação Pró-gestão das Águas da Bacia 
Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – AGEVAP 
Como entidade delegatária das funções de agên-
cia de água, tendo como interveniente os comitês 
das Bacias Hidrográficas da Baía da Ilha Grande 
– Região Hidrográfica I e dos Rios Guandu, da 
Guarda e Guandu Mirim - Região Hidrográfica II.

631

Nº 231/20 Aprova ajustes no Plano de Aplicação Plurianual 
vigentes, para os anos de 2020 a 2022, dos recursos 
financeiros constantes no FUNDRHI da subconta 
do comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Dois Rios.

633

Nº 232/20 Aprova a criação da Câmara Técnica de Infraes-
trutura Verde – CT IV

635

Nº 233/20 Estabelece diretrizes gerais para a integração 
entre a gestão de recursos hídricos e a gestão 
de águas minerais, termais, gasosas, potáveis de 
mesa ou destinadas a fins balneários.

637

Nº 234/20 Atualização do Plano de Aplicação Plurianual 
dos Recursos Financeiros do FUNDRHI na sub-
conta do comitê da Bacia Hidrográfica do Rio 
Piabanha e das Sub-bacias Hidrográficas dos rios 
Paquequer e Preto.

642

Nº 235/20 Dispõem sobre critérios de distribuição dos 
Recursos da compensação financeira pela utiliza-
ção de recursos hídricospara geração de energia  
hidrelétrica para os contratos de gestão com 
entidades delegatárias de funções de agência de 
água para o ano de 2021

644

Nº 236/20 Aprova o Plano de Aplicação Plurianual, para os 
anos de 2019 a 2022, dos Recursos Financeiros 
Constantes no FUNDRHI da subconta do Comitê da 
região hidrográfica da Baía de Guanabara e dos sis-
temas lagunares de Maricá e Jacarépaguá – CBH BG.

647



Nº 237/20 Aprova o Plano de Aplicação dos Recursos Finan-
ceiros no FUNDRHI da Subconta do Comitê da 
Bacia Hidrográfica do Guandu

650

Nº 238/20 Altera a Resolução CERHI-RJ Nº 235, de 15/10/2020, 
que dispõem sobre critérios de distribuição de re-
cursos da compensação financeira pela utilização de 
recursos hídricos para geração de energia hidrelétrica 
para os contratos de gestão com entidades delegatá-
rias de funções de agência de água para o ano de 2021

652

RESOLUÇÕES DO INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE (INEA)
Nº 10/09 Define mecanismos e critérios para regularização 

de débitos consolidados referentes à cobrança 
amigável pelo uso de recursos hídricos de domínio 
do Estado do Rio de Janeiro.

657

Nº 15/10 Estabelece os procedimentos a serem adotados 
pelos agricultores familiares e empreendimentos fa-
miliares rurais para regularização do uso de recursos 
hídricos de domínio do Estado do Rio de Janeiro.

660

Nº 16/10 Estabelece os procedimentos a serem adotados 
pelas entidades delegatárias de funções de com-
petência das agências de água para a elaboração 
de termos de referência para subsidiar a contra-
tação de obras, serviços e compras com emprego 
de recursos públicos, nos termos do art. 9º da Lei 
Estadual nº 5.639, de 06 de janeiro de 2010.

664

Nº 27/10 Define regras e procedimentos para arrecadação, 
apli cação e apropriação de receitas e despesas 
nas subcon tas das regiões hidrográficas e do 
INEA de recursos financeiros do fundo estadual 
de recursos hídricos - FUNDRHI.

667

Nº 54/12 Prorroga o prazo estabelecido na Resolução INEA 
nº 15, de 23 de setembro de 2010.

671



Nº 63/12 Aprova a normatização e os procedimentos para 
abertura de processos, análise e emissão de certidão 
ambiental de uso insignificante de recursos hídricos.

672

Nº 73/13 Prorroga o prazo estabelecido na Resolução INEA 
nº 54/2012 e mantém os procedimentos definidos 
na Resolução INEA nº 15/2010 para regularização 
do uso de recursos hídricos de domínio do Estado 
do Rio de Janeiro pelos agricultores familiares e 
empreendimentos familiares rurais.

690

Nº 82/13 Estabelece os procedimentos a serem adotados 
pelas entidades delegatárias de funções de com-
petência das agências de água para a seleção 
e recrutamento de pessoal nos termos do art. 9º 
da Lei Estadual nº 5.639, de 06 de janeiro de 2010.

693

Nº 84/14 Aprova os critérios que estabelecem a concessão 
de inexigibilidade de documentos de uso insignifi-
cante de recursos hídricos.

697

Nº 120/15 Prorroga o prazo estabelecido na Resolução INEA 
n° 73/2013 e mantém os procedimentos definidos 
na Resolução INEA n° 15/2010 para regularização 
do uso de recursos hídricos de domínio do Estado 
do Rio de Janeiro pelos agricultores familiares 
e empreendimentos familiares rurais.

700

Nº 130/15 Aprova a Norma Operacional 33 (NOP-INEA-33), 
para demarcação das faixas marginais de proteção 
e das faixas non aedificandi de cursos d´água no 
Estado do Rio de Janeiro.

717

Nº 131/15 Estabelece mecanismos para a prestação de contas, 
pelas entidades delegatárias de funções de agência 
de água, dos gastos realizados na execução dos 
contratos de gestão celebrados nos termos da Lei 
Estadual nº 5.639, de 06 de janeiro de 2010

718



Nº 144/17 Prorroga o prazo estabelecido na Resolução INEA 
n° 120/2015 e mantém os procedimentos definidos 
na Resolução INEA n° 15/2010 para regularização 
do uso de recursos hídricos de domínio do Estado 
do Rio de Janeiro pelos agricultores familiares 
e empreendimentos familiares rurais.

731

Nº 160/18 Estabelece os procedimentos para compras e 
contra tação de obras e serviços pelas entidades 
delegatá rias de funções de agência de água, nos 
termos do Art. 9º da Lei Estadual nº 5.639, de 06 
de janeiro de 2010.

753

Nº 162/18 Estabelece critério para a determinação da vazão 
de referência para fins do cálculo de disponibili-
dade hídrica para outorga de direito de uso de 
recursos hídricos e usos considerados insignifi-
cantes de domínio do Estado do Rio de Janeiro 
e revoga o Art. 10 e altera o Art. 18 da Portaria 
Serla nº 567, de 07 de maio de 2007.

789

Nº 163/18 Dá publicidade aos preços públicos unitários de 
cobrança pelo uso de recursos hídricos de domínio 
do Estado do Rio de Janeiro para o exercício 2019.

791

Nº 167/18 Estabelece os procedimentos administrativos, 
a serem adotados pelas entidades delegatárias 
de funções de agências de água, para doação 
de bens adquiridos com recursos provenientes 
das receitas da cobrança pelos usos de recursos 
hídricos, fomentados pelos comitês de bacias 
hidrográficas em projetos de sua alçada, nos ter-
mos da competência estabelecida no art. 5º da 
Lei Estadual nº 5.639, de 06 de janeiro de 2010.

795

Nº 168/18 Estabelece procedimentos para a celebração e exe-
cução dos contratos de gestão entre o INEA e as 
entidades delegatárias com funções de competência 
das agências de águas

801



Nº 171/19 Aprova a NOP-INEA-37.R-0 – Critérios, definições 
e condições para Outorga de Direto de Uso de 
Recursos Hídricos Superficiais (OUT-SUP).

808

Nº 172/19 Aprova a NOP-INEA-38.R-0 – Critérios, definições 
e condições para Outorga de Direto de Uso de 
Recursos Hídricos Subterrâneos (OUT-SUB)

850

Nº 173/19 Aprova a NOP-INEA-39.R-0 – Critérios, orientações 
e procedimentos para elaboração do Relatório de
Avaliação Hidrogeológica (RAH)

901

Nº 174/19 Aprova a NOP-INEA-40.R-0 – Critérios, definições e 
condições gerais para concessão de Certidão Am bien-
tal de Uso Insignificante de Recursos Hídricos (UI)

939

Nº 175/19 Aprova a NOP-INEA-41.R-0 – Norma Operacional 
de direito de uso de recursos hídricos para apro-
veitamentos hidrelétricos (Geração de Energia)

981

Nº 176/19 Aprova a NOP-INEA-42.R-0 – Critérios, definições e 
condições para outorga de direto de uso de recursos 
hídricos superficiais com finalidade de mineração – 
extração de areia em leito de rio (Extração de Areia).

1004

Nº 177/19 Aprova a NOP-INEA-43.R-0 – Critérios e proce-
dimentos para perfuração de poços tubulares 
(Perfuração)

1030

Nº 178/19 Aprova a NOP-INEA-44.R-0 – Critérios e procedi-
mentos para autorização ambiental para tampo-
namento de poços tubulares e poços manuais 
(Tamponamento)

1052

Nº 184/19 Altera a Resolução INEA N° 82/2013, que estabele-
ce os procedimentos a serem adotados pelas enti-
dades delegatárias de funções de competência das 
agências de água para a seleção e recrutamento 
de pessoal nos termos do Art 9º, da Lei Estadual 
Nº 5.639, de 06 de janeiro de 2010.
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Nº 197/20 Dá publicidade aos preços públicos unitários de 
cobrança pelo uso de recursos hídricos de domínio 
do Estado do Rio de Janeiro para o exercício 2020. 

1079

Nº 203/20 Estabelece procedimentos e rotinas para avaliação 
da prestação de contas das entidades delegatárias 
de funções de agência de água, na execução dos 
contratos de gestão celebrados nos termos da Lei 
Estadual Nº 5.639, de 06 de janeiro de 2010.

1082

Nº 204/20 Dá publicidade aos preços públicos unitários de 
cobrança pelo uso de recursos hídricos de domínio 
do Estado do Rio de Janeiro para o exercício 2021

1094

Nº 205/20 Prorroga o prazo estabelecido na Resolução INEA 
N° 166/2018 e mantém os procedimentos defi-
nidos na Resolução INEA N° 15/2010 para regu-
larização do uso de recursos hídricos de domínio 
do Estado do Rio de Janeiro pelos agrigultores 
familiares e empreendimentos fami liares rurais.

1097

ANEXO I - SEGURANÇA HÍDRICA

RESOLUÇÃO CONJUNTA ANA/DAEE/IGAM/INEA

Nº 1.382/15 Dispõe sobre as condições de operação a serem 
observadas para o Sistema Hidráulico Paraíba 
do Sul, que compreende tanto os reservatórios 
localizados na bacia quanto as estruturas de 
transposição das águas do rio Paraíba do Sul para 
o Sistema Guandu.

1103



LEI ESTADUAL

Nº 6.034/11 Dispõe sobre a obrigatoriedade dos postos de com-
bustíveis, lava-rápidos, transportadoras e empresas 
de ônibus urbanos intermunicipais e interestaduais, 
localizados no estado do Rio de Janeiro, a instala-
rem equipamentos de tratamento e reutilização da 
água usada na lavagem de veículos.

1108

Nº 6.879/14 Autoriza o poder executivo a instituir o programa 
'consumo responsável' no âmbito do Estado do 
Rio de Janeiro.

1110

Nº 7.196/16 Autoriza o poder executivo a instituir o "programa 
ecolavagem", no âmbito do Estado do Rio de Janeiro.

1112

Nº 7.424/16 Fica obrigada a utilização de água de reuso pelo 
órgãos integrantes da administração pública 
estadual direta, das autarquias, das fundações 
instituídas ou mantidas pelo poder público, das 
empresas em cujo capital do Estado do Rio de 
Janeiro tenha participação.

1113

Nº 7.463/16 Regulamenta os procedimentos para armaze-
namento de águas pluviais e águas cinzas para 
reaproveitamento e retardo da descarga na rede 
pública e dá outras providências.

1115

Nº 7.599/17 Dispõe sobre a obrigatoriedade de indústrias situa-
das no Estado do Rio de Janeiro instalarem equipa-
mentos de tratamento e reutilização de água.

1120

Nº 7.772/17 Dispõe sobre a criação de reservatórios para 
escoamento e reúso do excesso de águas pluviais 
no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e dá ou-
tras providências.

1121

Nº 7.987/18 Estabelece o uso eficiente da água nos estaleiros 
e nas edificações que especifica, situadas no 
Estado do Rio de Janeiro e dá outras providências.

1122



Nº 8.229/18 Cria o programa água potável. 1124

Nº 9.164/20 Regulamenta os procedimentos para armazena-
mento e retardo de água de chuva em perímetros 
urbanos para aproveitamento e poster garção de 
sua descarga na rede pública, além da acumulação 
de água cinza clara para seu tratamento e uso em 
fins cuja água não necessite ter caráter potável con-
soante as normas técnicas e dá outras providências 
e revoga a Lei nº 7.463, de 18 de outubro de 2016

1125

DECRETO ESTADUAL

Nº 47.403/20 Dispõe sobre a política de reúso de água para fins 
não potáveis no âmbito do Estado do Rio de Janeiro.

1133

Nº 47.498/21
Dispõe sobre o Programa Estadual de Segurança 
Hídrica – PROSEGH, no âmbito do Estado do Rio de 
Janeiro e dá outras providências.

1140

RESOLUÇÃO CNRH

Nº 54/05 Estabelece modalidades, diretrizes e critérios 
gerais para a prática de reúso direto não potável 
de água, e dá outras providências.

1143

Nº 121/10 Estabelece diretrizes e critérios para a prática de 
reúso direto não potável de água na modalidade 
agrícola e florestal, definida na Resolução CNRH 
n° 54, de 28 de novembro de 2005.

1147

Nº 156/14 Estabelece diretrizes para a educação, o desen-
volvimento de capacidades, a mobilização social, 
a informação e comunicação para a percepção 
de riscos e vulnerabilidades, e a prevenção, miti-
gação e aumento da resiliência frente a desastres 
inerentes às questões hídricas

1150



ANEXO II - SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS

LEI FEDERAL

Nº 14.119/21
Institui a Política Nacional de Pagamento por 
Serviços Ambientais; e altera as Leis n os 8.212, 
de 24 de julho de 1991, 8.629, de 25 de fevereiro 
de 1993, e 6.015, de 31 de dezembro de 1973, 
para adequá-las à nova política.

1157

LEI ESTADUAL

Nº 8.538/19 Institui a política estadual de restauração ecoló-
gica, o plano estadual de restauração ecológica 
e estabelece seus mecanismos e altera as leis 
estaduais n.º 3.239/1999 e 6.572/2013.

1169

DECRETO ESTADUAL

Nº 43.029/11 Regulamenta o Programa Estadual de Conser vação 
e Revitalização de recursos hídricos - PROHIDRO, 
previsto nos artigos 5º e 11 da Lei nº 3.239, de 02 
de agosto de 1999, que instituiu a política esta dual 
de recursos hídricos, e dá outras providências.

1175

RESOLUÇÃO CERHI

Nº 218/19 Dispõe sobre diretrizes para planejamento, imple-
mentação, monitoramento e avaliação de iniciativas  
para proteção e recuperação de mananciais.

1178

Nº 227/20 Dispõe sobre o cadastro estadual de pagamento 
por serviços ambientais – PRO-PSA

1184

RESOLUÇÃO INEA

Nº 158/18 Institui o Programa Pacto pelas Águas 1188



Nº 215/21 Estabelece procedimentos para implantação do 
mecanismo de pagamento por serviços ambien-
tais pelas entidades delegatárias de funções de 
agência de água, nos termos do art. 9º da Lei 
Estadual nº 5.639,de 06 de janeiro de 2010
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ANEXO III - SEGURANÇA DE BARRAGENS

LEI FEDERAL

Nº 12.334/10 Estabelece a Política Nacional de Segurança de 
Barragens destinadas à acumulação de água para 
quaisquer usos, à disposição final ou temporária 
de rejeitos e à acumulação de resíduos industriais, 
cria o Sistema Nacional de Informações sobre 
Segurança de Barragens e altera a redação do 
Art. 35 da Lei no 9.433, de 8 de janeiro de 1997, 
e do art. 4º da Lei no 9.984, de 17 de julho de 2000.

1235

LEI ESTADUAL

Nº 7.192/16 Dispõe sobre a Política Estadual de Segurança 
de Barragens (PESB) e regula o Sistema Estadual 
de Informações sobre Segurança de Barragens 
(SEISB) no âmbito do Estado do Rio de Janeiro.

1246

RESOLUÇÃO CNRH

Nº 144/12 Estabelece diretrizes para implementação da 
Política Nacional de Segurança de Barragens, 
aplicação de seus instrumentos e atuação 
do Sistema Nacional de Informações sobre 
Segurança de Barragens, em atendimento ao 
Art. 20 da Lei n° 12.334, de 20 de setembro de 
2010, que alterou o art. 35 da Lei nº 9.433, de 8 
de janeiro de 1997.
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Nº 178/16 Altera a Resolução CNRH nº 144, de 10 de julho 
de 2012, que “Estabelece diretrizes para imple-
mentação da Política Nacional de Segurança 
de Barragens, aplicação de seus instrumentos 
e atuação do Sistema Nacional de Informações 
sobre Segurança de Barragens, em atendimento 
ao Art. 20 da Lei n° 12.334, de 20 de setembro de 
2010, que alterou o Art. 35 da Lei nº 9.433, de 8 
de janeiro de 1997”.

1264

Nº 223/20 Altera a Resolução CNRH nº 144, de 10 de julho 
de 2012, que estabelece diretrizes para imple-
mentação da Política Nacional de Segurança de 
Barragens, e dá outras providências.

1267

RESOLUÇÃO INEA

Nº 165/18 Estabelece diretrizes para elaboração do plano 
de segurança da barragem, regulamentando as 
políticas nacional e estadual de segurança de 
barragens no âmbito da competência do INEA
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LEI FEDERAL Nº 9.433, DE 8 DE JANEIRO DE 1997

INSTITUI A POLÍTICA NACIONAL DE RECURSOS 
HÍDRICOS, CRIA O SISTEMA NACIONAL DE 
GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS, 
REGULAMENTA O INCISO XIX DO ART. 21 DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ALTERA O ART. 1º 
DA LEI Nº 8.001, DE 13 DE MARÇO DE 1990, QUE 
MODIFICOU A LEI Nº 7.990, DE 28 DE DEZEMBRO 
DE 1989.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

TÍTULO I
DA POLÍTICA NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS

Capítulo I
DOS FUNDAMENTOS

Art. 1º - A Política Nacional de Recursos Hídricos baseia-se nos seguintes 
fundamentos:

I - a água é um bem de domínio público;

II - a água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico;

III - em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o con-
sumo humano e a dessedentação de animais;

IV - a gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo 
das águas;
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V - a bacia hidrográfica é a unidade territorial para implementação da 
Política Nacional de Recursos Hídricos e atuação do Sistema Nacional de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos;

VI - a gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a 
participação do Poder Público, dos usuários e das comunidades.

Capítulo II
DOS OBJETIVOS

Art. 2º - São objetivos da Política Nacional de Recursos Hídricos:

I - assegurar à atual e às futuras gerações a necessária disponibilidade de 
água, em padrões de qualidade adequados aos respectivos usos;

II - a utilização racional e integrada dos recursos hídricos, incluindo o trans-
porte aquaviário, com vistas ao desenvolvimento sustentável;

III - a prevenção e a defesa contra eventos hidrológicos críticos de origem 
natural ou decorrentes do uso inadequado dos recursos naturais.

Capítulo III
DAS DIRETRIZES GERAIS DE AÇÃO

Art. 3º - Constituem diretrizes gerais de ação para implementação da Política 
Nacional de Recursos Hídricos:

I - a gestão sistemática dos recursos hídricos, sem dissociação dos aspectos de 
quantidade e qualidade;

II - a adequação da gestão de recursos hídricos às diversidades físicas, bióticas, 
demográficas, econômicas, sociais e culturais das diversas regiões do País;

III - a integração da gestão de recursos hídricos com a gestão ambiental;

IV - a articulação do planejamento de recursos hídricos com o dos setores 
usuários e com os planejamentos regional, estadual e nacional;

V - a articulação da gestão de recursos hídricos com a do uso do solo;

VI - a integração da gestão das bacias hidrográficas com a dos sistemas estu-
arinos e zonas costeiras.

LEI FEDERAL Nº 9.433/97
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Art. 4º - A União articular-se-á com os Estados tendo em vista o gerenciamen-
to dos recursos hídricos de interesse comum.

Capítulo IV
DOS INSTRUMENTOS

Art. 5º - São instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos:

I - os Planos de Recursos Hídricos;

II - o enquadramento dos corpos de água em classes, segundo os usos pre-
ponderantes da água;

III - a outorga dos direitos de uso de recursos hídricos;

IV - a cobrança pelo uso de recursos hídricos;

V - a compensação a municípios;

VI - o Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos. 

Seção I
DOS PLANOS DE RECURSOS HÍDRICOS

Art. 6º - Os Planos de Recursos Hídricos são planos diretores que visam a 
fundamentar e orientar a implementação da Política Nacional de Recursos 
Hídricos e o gerenciamento dos recursos hídricos.

Art. 7º - Os Planos de Recursos Hídricos são planos de longo prazo, com ho-
rizonte de planejamento compatível com o período de implantação de seus 
programas e projetos e terão o seguinte conteúdo mínimo:

I - diagnóstico da situação atual dos recursos hídricos;

II - análise de alternativas de crescimento demográfico, de evolução de ativi-
dades produtivas e de modificações dos padrões de ocupação do solo;

III - balanço entre disponibilidades e demandas futuras dos recursos hídricos, 
em quantidade e qualidade, com identificação de conflitos potenciais;

IV - metas de racionalização de uso, aumento da quantidade e melhoria da 
qualidade dos recursos hídricos disponíveis;

LEI FEDERAL Nº 9.433/97
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V - medidas a serem tomadas, programas a serem desenvolvidos e projetos a 
serem implantados, para o atendimento das metas previstas;

VI - (VETADO)

VII - (VETADO)

VIII - prioridades para outorga de direitos de uso de recursos hídricos;

IX - diretrizes e critérios para a cobrança pelo uso dos recursos hídricos;

X - propostas para a criação de áreas sujeitas a restrição de uso, com vistas à 
proteção dos recursos hídricos.

Art. 8º - Os Planos de Recursos Hídricos serão elaborados por bacia hidrográ-
fica, por Estado e para o País.

Seção II
DO ENQUADRAMENTO DOS CORPOS DE ÁGUA EM CLASSES,  

SEGUNDO OS USOS PREPONDERANTES DA ÁGUA

Art. 9º - O enquadramento dos corpos de água em classes, segundo os usos 
preponderantes da água, visa a:

 I - assegurar às águas qualidade compatível com os usos mais exigentes a que 
forem destinadas;

II - diminuir os custos de combate à poluição das águas, mediante ações 
preventivas permanentes.

Art. 10 - As classes de corpos de água serão estabelecidas pela legislação 
ambiental.

Seção III
DA OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS

Art. 11 - O regime de outorga de direitos de uso de recursos hídricos tem 
como objetivos assegurar o controle quantitativo e qualitativo dos usos da 
água e o efetivo exercício dos direitos de acesso à água.

Art. 12 - Estão sujeitos a outorga pelo Poder Público os direitos dos seguintes 
usos de recursos hídricos:

LEI FEDERAL Nº 9.433/97
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I - derivação ou captação de parcela da água existente em um corpo de água 
para consumo final, inclusive abastecimento público, ou insumo de processo 
produtivo;

II - extração de água de aqüífero subterrâneo para consumo final ou insumo 
de processo produtivo;

III - lançamento em corpo de água de esgotos e demais resíduos líquidos ou 
gasosos, tratados ou não, com o fim de sua diluição, transporte ou disposição 
final; 

IV - aproveitamento dos potenciais hidrelétricos;

V - outros usos que alterem o regime, a quantidade ou a qualidade da água 
existente em um corpo de água.

§ 1º - Independem de outorga pelo Poder Público, conforme definido em 
regulamento:

I - o uso de recursos hídricos para a satisfação das necessidades de pequenos 
núcleos populacionais, distribuídos no meio rural;

II - as derivações, captações e lançamentos considerados insignificantes;

III - as acumulações de volumes de água consideradas insignificantes.

§ 2º - A outorga e a utilização de recursos hídricos para fins de geração de 
energia elétrica estará subordinada ao Plano Nacional de Recursos Hídricos, 
aprovado na forma do disposto no inciso VIII do art. 35 desta Lei, obedecida a 
disciplina da legislação setorial específica.

Art. 13 - Toda outorga estará condicionada às prioridades de uso estabele-
cidas nos Planos de Recursos Hídricos e deverá respeitar a classe em que o 
corpo de água estiver enquadrado e a manutenção de condições adequadas 
ao transporte aquaviário, quando for o caso.

Parágrafo único - A outorga de uso dos recursos hídricos deverá preservar o 
uso múltiplo destes.

Art. 14 - A outorga efetivar-se-á por ato da autoridade competente do Poder 
Executivo Federal, dos Estados ou do Distrito Federal.

§ 1º -  O Poder Executivo Federal poderá delegar aos Estados e ao Distrito 
Federal competência para conceder outorga de direito de uso de recurso 
hídrico de domínio da União.

§ 2º - (VETADO)
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Art. 15 - A outorga de direito de uso de recursos hídricos poderá ser suspensa 
parcial ou totalmente, em definitivo ou por prazo determinado, nas seguintes 
circunstâncias:

I - não cumprimento pelo outorgado dos termos da outorga;

II - ausência de uso por três anos consecutivos; 

III - necessidade premente de água para atender a situações de calamidade, 
inclusive as decorrentes de condições climáticas adversas;

IV - necessidade de se prevenir ou reverter grave degradação ambiental;

V - necessidade de se atender a usos prioritários, de interesse coletivo, para 
os quais não se disponha de fontes alternativas; 

VI - necessidade de serem mantidas as características de navegabilidade do 
corpo de água.

Art. 16 - Toda outorga de direitos de uso de recursos hídricos far-se-á por 
prazo não excedente a trinta e cinco anos, renovável.

Art. 17 - (VETADO)

Art. 18 - A outorga não implica a alienação parcial das águas, que são inalie-
náveis, mas o simples direito de seu uso.

Seção IV
DA COBRANÇA DO USO DE RECURSOS HÍDRICOS

Art. 19 - A cobrança pelo uso de recursos hídricos objetiva:

I - reconhecer a água como bem econômico e dar ao usuário uma indicação 
de seu real valor;

II - incentivar a racionalização do uso da água; 

III - obter recursos financeiros para o financiamento dos programas e inter-
venções contemplados nos planos de recursos hídricos.

Art. 20 - Serão cobrados os usos de recursos hídricos sujeitos a outorga, nos 
termos do art. 12 desta Lei.

Parágrafo único - (VETADO)

Art. 21 - Na fixação dos valores a serem cobrados pelo uso dos recursos hídri-
cos devem ser observados, dentre outros:
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I - nas derivações, captações e extrações de água, o volume retirado e seu 
regime de variação; 

II - nos lançamentos de esgotos e demais resíduos líquidos ou gasosos, o 
volume lançado e seu regime de variação e as características físico-químicas, 
biológicas e de toxidade do afluente.

Art. 22 - Os valores arrecadados com a cobrança pelo uso de recursos hídricos 
serão aplicados prioritariamente na bacia hidrográfica em que foram gerados 
e serão utilizados:

I - no financiamento de estudos, programas, projetos e obras incluídos nos 
Planos de Recursos Hídricos;

II - no pagamento de despesas de implantação e custeio administrativo dos 
órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de Gerenciamento de 
Recursos Hídricos.

§ 1º - A aplicação nas despesas previstas no inciso II deste artigo é limitada a 
sete e meio por cento do total arrecadado.

§ 2º - Os valores previstos no caput deste artigo poderão ser aplicados a fundo 
perdido em projetos e obras que alterem, de modo considerado benéfico à 
coletividade, a qualidade, a quantidade e o regime de vazão de um corpo de 
água.

§ 3º -  (VETADO)

Art. 23 - (VETADO)

Seção V
DA COMPENSAÇÃO A MUNICÍPIOS

Art. 24 - (VETADO)

Seção VI
DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE RECURSOS HÍDRICOS

Art. 25 - O Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos é um sistema 
de coleta, tratamento, armazenamento e recuperação de informações sobre 
recursos hídricos e fatores intervenientes em sua gestão.
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Parágrafo único - Os dados gerados pelos órgãos integrantes do Sistema 
Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos serão incorporados ao 
Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos.

Art. 26 - São princípios básicos para o funcionamento do Sistema de 
Informações sobre Recursos Hídricos:

I - descentralização da obtenção e produção de dados e informações;

II - coordenação unificada do sistema; 

III - acesso aos dados e informações garantido à toda a sociedade.

Art. 27 - São objetivos do Sistema Nacional de Informações sobre Recursos 
Hídricos:

I - reunir, dar consistência e divulgar os dados e informações sobre a situação 
qualitativa e quantitativa dos recursos hídricos no Brasil;

II - atualizar permanentemente as informações sobre disponibilidade e de-
manda de recursos hídricos em todo o território nacional;

III - fornecer subsídios para a elaboração dos Planos de Recursos Hídricos.

Capítulo V
DO RATEIO DE CUSTOS DAS OBRAS DE USO MÚLTIPLO,  

DE INTERESSE COMUM OU COLETIVO

Art. 28 - (VETADO)

Capítulo VI
DA AÇÃO DO PODER PÚBLICO

Art. 29 - Na implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos, compe-
te ao Poder Executivo Federal:

I - tomar as providências necessárias à implementação e ao funcionamento 
do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos;

II - outorgar os direitos de uso de recursos hídricos, e regulamentar e fiscalizar 
os usos, na sua esfera de competência;
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III - implantar e gerir o Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos, em 
âmbito nacional;

IV - promover a integração da gestão de recursos hídricos com a gestão 
ambiental.

Parágrafo único - O Poder Executivo Federal indicará, por decreto, a autori-
dade responsável pela efetivação de outorgas de direito de uso dos recursos 
hídricos sob domínio da União.

Art. 30 - Na implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos, cabe 
aos Poderes Executivos Estaduais e do Distrito Federal, na sua esfera de 
competência:

I - outorgar os direitos de uso de recursos hídricos e regulamentar e fiscalizar 
os seus usos;

II - realizar o controle técnico das obras de oferta hídrica;

III - implantar e gerir o Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos, em 
âmbito estadual e do Distrito Federal; 

IV - promover a integração da gestão de recursos hídricos com a gestão 
ambiental.

Art. 31 - Na implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos, os 
Poderes Executivos do Distrito Federal e dos municípios promoverão a 
integração das políticas locais de saneamento básico, de uso, ocupação e 
conservação do solo e de meio ambiente com as políticas federal e estaduais 
de recursos hídricos.

TÍTULO II
DO SISTEMA NACIONAL DE GERENCIAMENTO  

DE RECURSOS HÍDRICOS

Capítulo I
DOS OBJETIVOS E DA COMPOSIÇÃO

Art. 32 - Fica criado o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 
Hídricos, com os seguintes objetivos:
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I - coordenar a gestão integrada das águas;

II - arbitrar administrativamente os conflitos relacionados com os recursos 
hídricos;

III - implementar a Política Nacional de Recursos Hídricos;

IV - planejar, regular e controlar o uso, a preservação e a recuperação dos 
recursos hídricos;

V - promover a cobrança pelo uso de recursos hídricos.

Art. 33. Integram o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos: 
(Redação dada pela Lei 9.984, de 2000)

I - o Conselho Nacional de Recursos Hídricos; (Redação dada pela Lei 9.984, de 2000)

I-A - a Agência Nacional de Águas; (Redação dada pela Lei 9.984, de 2000)

II - os Conselhos de Recursos Hídricos dos Estados e do Distrito Federal; 
(Redação dada pela Lei 9.984, de 2000)

III - os Comitês de Bacia Hidrográfica; (Redação dada pela Lei 9.984, de 2000)

IV - os órgãos dos poderes públicos federal, estaduais, do Distrito Federal e 
municipais cujas competências se relacionem com a gestão de recursos hídri-
cos; (Redação dada pela Lei 9.984, de 2000)

V - as Agências de Água. (Redação dada pela Lei 9.984, de 2000)

Capítulo II
DO CONSELHO NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS

Art. 34 - O Conselho Nacional de Recursos Hídricos é composto por:

I - representantes dos Ministérios e Secretarias da Presidência da República 
com atuação no gerenciamento ou no uso de recursos hídricos; 

II - representantes indicados pelos Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos; 

III - representantes dos usuários dos recursos hídricos; 

IV - representantes das organizações civis de recursos hídricos.

Parágrafo único - O número de representantes do Poder Executivo Federal 
não poderá exceder à metade mais um do total dos membros do Conselho 
Nacional de Recursos Hídricos.

LEI FEDERAL Nº 9.433/97



53 Base Legal para a Gestão das Águas do Estado do Rio de Janeiro (1997-2021)

Art. 35 - Compete ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos:

I - promover a articulação do planejamento de recursos hídricos com os pla-
nejamentos nacional, regional, estaduais e dos setores usuários;

II - arbitrar, em última instância administrativa, os conflitos existentes entre 
Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos;

III - deliberar sobre os projetos de aproveitamento de recursos hídricos cujas 
repercussões extrapolem o âmbito dos Estados em que serão implantados;

IV - deliberar sobre as questões que lhe tenham sido encaminhadas pelos 
Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos ou pelos Comitês de Bacia 
Hidrográfica;

V - analisar propostas de alteração da legislação pertinente a recursos hídricos 
e à Política Nacional de Recursos Hídricos;

VI - estabelecer diretrizes complementares para implementação da Política 
Nacional de Recursos Hídricos, aplicação de seus instrumentos e atuação do 
Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos;

VII - aprovar propostas de instituição dos Comitês de Bacia Hidrográfica e 
estabelecer critérios gerais para a elaboração de seus regimentos;

VIII - (VETADO)

IX - acompanhar a execução e aprovar o Plano Nacional de Recursos Hídricos 
e determinar as providências necessárias ao cumprimento de suas metas; 
(Redação dada pela Lei nº 9.984, de 2000)

X - estabelecer critérios gerais para a outorga de direitos de uso de recursos 
hídricos e para a cobrança por seu uso.

XI - zelar pela implementação da Política Nacional de Segurança de Barragens 
(PNSB); (Incluído pela Lei nº 12.334, de 2010)

XII - estabelecer diretrizes para implementação da PNSB, aplicação de seus 
instrumentos e atuação do Sistema Nacional de Informações sobre Segurança 
de Barragens (SNISB); (Incluído pela Lei nº 12.334, de 2010)

XIII - apreciar o Relatório de Segurança de Barragens, fazendo, se necessário, 
recomendações para melhoria da segurança das obras, bem como encaminhá-
-lo ao Congresso Nacional. (Incluído pela Lei nº 12.334, de 2010)

Art. 36 - O Conselho Nacional de Recursos Hídricos será gerido por:
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I - um Presidente, que será o Ministro titular do Ministério do Meio Ambiente, 
dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal; 

II - um Secretário-Executivo, que será o titular do órgão integrante da estru-
tura do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia 
Legal, responsável pela gestão dos recursos hídricos.

Capítulo III
DOS COMITÊS DE BACIA HIDROGRÁFICA

Art. 37 - Os Comitês de Bacia Hidrográfica terão como área de atuação:

I - a totalidade de uma bacia hidrográfica;

II - sub-bacia hidrográfica de tributário do curso de água principal da bacia, ou 
de tributário desse tributário; ou

III - grupo de bacias ou sub-bacias hidrográficas contíguas.

Parágrafo único - A instituição de Comitês de Bacia Hidrográfica em rios de 
domínio da União será efetivada por ato do Presidente da República.

Art. 38 - Compete aos Comitês de Bacia Hidrográfica, no âmbito de sua área 
de atuação:

I - promover o debate das questões relacionadas a recursos hídricos e articular 
a atuação das entidades intervenientes;

II - arbitrar, em primeira instância administrativa, os conflitos relacionados 
aos recursos hídricos;

III - aprovar o Plano de Recursos Hídricos da bacia;

IV - acompanhar a execução do Plano de Recursos Hídricos da bacia e sugerir 
as providências necessárias ao cumprimento de suas metas;

V - propor ao Conselho Nacional e aos Conselhos Estaduais de Recursos 
Hídricos as acumulações, derivações, captações e lançamentos de pouca 
expressão, para efeito de isenção da obrigatoriedade de outorga de direitos 
de uso de recursos hídricos, de acordo com os domínios destes; 

VI - estabelecer os mecanismos de cobrança pelo uso de recursos hídricos e 
sugerir os valores a serem cobrados;

VII - (VETADO)
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VIII - (VETADO)

IX - estabelecer critérios e promover o rateio de custo das obras de uso múlti-
plo, de interesse comum ou coletivo.

Parágrafo único - Das decisões dos Comitês de Bacia Hidrográfica caberá re-
curso ao Conselho Nacional ou aos Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos, 
de acordo com sua esfera de competência.

Art. 39 - Os Comitês de Bacia Hidrográfica são compostos por representantes:

I - da União;

II - dos Estados e do Distrito Federal cujos territórios se situem, ainda que 
parcialmente, em suas respectivas áreas de atuação;

III - dos Municípios situados, no todo ou em parte, em sua área de atuação;

IV - dos usuários das águas de sua área de atuação; 

V - das entidades civis de recursos hídricos com atuação comprovada na bacia.

§ 1º -  O número de representantes de cada setor mencionado neste artigo, 
bem como os critérios para sua indicação, serão estabelecidos nos regimen-
tos dos comitês, limitada a representação dos poderes executivos da União, 
Estados, Distrito Federal e Municípios à metade do total de membros.

§ 2º -  Nos Comitês de Bacia Hidrográfica de bacias de rios fronteiriços e 
transfronteiriços de gestão compartilhada, a representação da União deverá 
incluir um representante do Ministério das Relações Exteriores.

§ 3º -  Nos Comitês de Bacia Hidrográfica de bacias cujos territórios abranjam 
terras indígenas devem ser incluídos representantes:

I - da Fundação Nacional do Índio - FUNAI, como parte da representação da 
União;

II - das comunidades indígenas ali residentes ou com interesses na bacia.

§ 4º -  A participação da União nos Comitês de Bacia Hidrográfica com área 
de atuação restrita a bacias de rios sob domínio estadual, dar-se-á na forma 
estabelecida nos respectivos regimentos.

Art. 40 - Os Comitês de Bacia Hidrográfica serão dirigidos por um Presidente 
e um Secretário, eleitos dentre seus membros.
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Capítulo IV
DAS AGÊNCIAS DE ÁGUA

Art. 41 - As Agências de Água exercerão a função de secretaria executiva do 
respectivo ou respectivos Comitês de Bacia Hidrográfica.

Art. 42 - As Agências de Água terão a mesma área de atuação de um ou mais 
Comitês de Bacia Hidrográfica.

Parágrafo único - A criação das Agências de Água será autorizada pelo 
Conselho Nacional de Recursos Hídricos ou pelos Conselhos Estaduais de 
Recursos Hídricos mediante solicitação de um ou mais Comitês de Bacia 
Hidrográfica.

Art. 43 - A criação de uma Agência de Água é condicionada ao atendimento 
dos seguintes requisitos:

I - prévia existência do respectivo ou respectivos Comitês de Bacia Hidrográfica;

II - viabilidade financeira assegurada pela cobrança do uso dos recursos hídri-
cos em sua área de atuação.

Art. 44 - Compete às Agências de Água, no âmbito de sua área de atuação:

I - manter balanço atualizado da disponibilidade de recursos hídricos em sua 
área de atuação;

II - manter o cadastro de usuários de recursos hídricos;

III - efetuar, mediante delegação do outorgante, a cobrança pelo uso de re-
cursos hídricos;

IV - analisar e emitir pareceres sobre os projetos e obras a serem financia-
dos com recursos gerados pela cobrança pelo uso de Recursos Hídricos e 
encaminhá-los à instituição financeira responsável pela administração desses 
recursos;

V - acompanhar a administração financeira dos recursos arrecadados com a 
cobrança pelo uso de recursos hídricos em sua área de atuação;

VI - gerir o Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos em sua área de 
atuação;

VII - celebrar convênios e contratar financiamentos e serviços para a execução 
de suas competências;
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VIII - elaborar a sua proposta orçamentária e submetê-la à apreciação do 
respectivo ou respectivos Comitês de Bacia Hidrográfica;

IX - promover os estudos necessários para a gestão dos recursos hídricos em 
sua área de atuação;

X - elaborar o Plano de Recursos Hídricos para apreciação do respectivo 
Comitê de Bacia Hidrográfica;

XI - propor ao respectivo ou respectivos Comitês de Bacia Hidrográfica:

a) o enquadramento dos corpos de água nas classes de uso, para encaminha-
mento ao respectivo Conselho Nacional ou Conselhos Estaduais de Recursos 
Hídricos, de acordo com o domínio destes;

b) os valores a serem cobrados pelo uso de recursos hídricos; 

c) o plano de aplicação dos recursos arrecadados com a cobrança pelo uso de 
recursos hídricos; 

d) o rateio de custo das obras de uso múltiplo, de interesse comum ou coletivo.

Capítulo V
DA SECRETARIA EXECUTIVA DO CONSELHO NACIONAL  

DE RECURSOS HÍDRICOS

Art. 45 - A Secretaria Executiva do Conselho Nacional de Recursos Hídricos 
será exercida pelo órgão integrante da estrutura do Ministério do Meio 
Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, responsável pela 
gestão dos recursos hídricos.

Art. 46 - Compete à Secretaria Executiva do Conselho Nacional de Recursos 
Hídricos: (Redação dada pela Lei nº 9.984, de 2000)

I - prestar apoio administrativo, técnico e financeiro ao Conselho Nacional de 
Recursos Hídricos; (Redação dada pela Lei nº 9.984, de 2000)

II - Revogado; (Redação dada pela Lei nº 9.984, de 2000)

III - instruir os expedientes provenientes dos Conselhos Estaduais de Recursos 
Hídricos e dos Comitês de Bacia Hidrográfica; (Redação dada pela Lei nº 9.984,  
de 2000)

IV - Revogado; (Redação dada pela Lei nº 9.984, de 2000)
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V - elaborar seu programa de trabalho e respectiva proposta orçamentária 
anual e submetê-los à aprovação do Conselho Nacional de Recursos Hídricos. 
(Redação dada pela Lei nº 9.984, de 2000)

Capítulo VI
DAS ORGANIZAÇÕES CIVIS DE RECURSOS HÍDRICOS

Art. 47 - São consideradas, para os efeitos desta Lei, organizações civis de 
recursos hídricos:

I - consórcios e associações intermunicipais de bacias hidrográficas;

II - associações regionais, locais ou setoriais de usuários de recursos hídricos;

III - organizações técnicas e de ensino e pesquisa com interesse na área de 
recursos hídricos;

IV - organizações não governamentais com objetivos de defesa de interesses 
difusos e coletivos da sociedade;

V - outras organizações reconhecidas pelo Conselho Nacional ou pelos 
Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos.

Art. 48 - Para integrar o Sistema Nacional de Recursos Hídricos, as organiza-
ções civis de recursos hídricos devem ser legalmente constituídas.

TÍTULO III
DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES

Art. 49 - Constitui infração das normas de utilização de recursos hídricos 
superficiais ou subterrâneos:

I - derivar ou utilizar recursos hídricos para qualquer finalidade, sem a respec-
tiva outorga de direito de uso;

II - iniciar a implantação ou implantar empreendimento relacionado com a 
derivação ou a utilização de recursos hídricos, superficiais ou subterrâneos, 
que implique alterações no regime, quantidade ou qualidade dos mesmos, 
sem autorização dos órgãos ou entidades competentes;

III - (VETADO)

LEI FEDERAL Nº 9.433/97



59 Base Legal para a Gestão das Águas do Estado do Rio de Janeiro (1997-2021)

IV - utilizar-se dos recursos hídricos ou executar obras ou serviços relacionados 
com os mesmos em desacordo com as condições estabelecidas na outorga;

V - perfurar poços para extração de água subterrânea ou operá-los sem a 
devida autorização;

VI - fraudar as medições dos volumes de água utilizados ou declarar valores 
diferentes dos medidos;

VII - infringir normas estabelecidas no regulamento desta Lei e nos regula-
mentos administrativos, compreendendo instruções e procedimentos fixados 
pelos órgãos ou entidades competentes;

VIII - obstar ou dificultar a ação fiscalizadora das autoridades competentes no 
exercício de suas funções.

Art. 50 - Por infração de qualquer disposição legal ou regulamentar referentes 
à execução de obras e serviços hidráulicos, derivação ou utilização de recursos 
hídricos de domínio ou administração da União, ou pelo não atendimento 
das solicitações feitas, o infrator, a critério da autoridade competente, ficará 
sujeito às seguintes penalidades, independentemente de sua ordem de 
enumeração:

I - advertência por escrito, na qual serão estabelecidos prazos para correção 
das irregularidades;

II - multa, simples ou diária, proporcional à gravidade da infração, de R$ 
100,00 (cem reais) a R$ 10.000,00 (dez mil reais);

III - embargo provisório, por prazo determinado, para execução de serviços 
e obras necessárias ao efetivo cumprimento das condições de outorga ou 
para o cumprimento de normas referentes ao uso, controle, conservação e 
proteção dos recursos hídricos;

IV - embargo definitivo, com revogação da outorga, se for o caso, para repor 
incontinenti, no seu antigo estado, os recursos hídricos, leitos e margens, 
nos termos dos arts. 58 e 59 do Código de Águas ou tamponar os poços de 
extração de água subterrânea.

§ 1º -  Sempre que da infração cometida resultar prejuízo a serviço público 
de abastecimento de água, riscos à saúde ou à vida, perecimento de bens ou 
animais, ou prejuízos de qualquer natureza a terceiros, a multa a ser aplicada 
nunca será inferior à metade do valor máximo cominado em abstrato.

§ 2º -  No caso dos incisos III e IV, independentemente da pena de multa, 
serão cobradas do infrator as despesas em que incorrer a Administração para 
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tornar efetivas as medidas previstas nos citados incisos, na forma dos arts. 36, 
53, 56 e 58 do Código de Águas, sem prejuízo de responder pela indenização 
dos danos a que der causa.

§ 3º -  Da aplicação das sanções previstas neste título caberá recurso à autori-
dade administrativa competente, nos termos do regulamento.

§ 4º -  Em caso de reincidência, a multa será aplicada em dobro.

TÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 51 - O Conselho Nacional de Recursos Hídricos e os Conselhos Estaduais 
de Recursos Hídricos poderão delegar a organizações sem fins lucrativos 
relacionadas no art. 47 desta Lei, por prazo determinado, o exercício de fun-
ções de competência das Agências de Água, enquanto esses organismos não 
estiverem constituídos. (Redação dada pela Lei nº 10.881, de 2004)

Art. 52 - Enquanto não estiver aprovado e regulamentado o Plano Nacional de 
Recursos Hídricos, a utilização dos potenciais hidráulicos para fins de geração 
de energia elétrica continuará subordinada à disciplina da legislação setorial 
específica.

Art. 53 - O Poder Executivo, no prazo de cento e vinte dias a partir da publi-
cação desta Lei, encaminhará ao Congresso Nacional projeto de lei dispondo 
sobre a criação das Agências de Água.

Art. 54 - O art. 1º da Lei nº 8.001, de 13 de março de 1990, passa a vigorar 
com a seguinte redação:

“Art. 1º ..................................................................................................
......

III - quatro inteiros e quatro décimos por cento à Secretaria de Recursos 
Hídricos do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da 
Amazônia Legal;

IV - três inteiros e seis décimos por cento ao Departamento Nacional 
de Águas e Energia Elétrica - DNAEE, do Ministério de Minas e Energia;

V - dois por cento ao Ministério da Ciência e Tecnologia.

....................................................................................
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§ 4º -  A cota destinada à Secretaria de Recursos Hídricos do Ministério 
do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal será em-
pregada na implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos 
e do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e na 
gestão da rede hidrometeorológica nacional.

§ 5º -  A cota destinada ao DNAEE será empregada na operação e expan-
são de sua rede hidrometeorológica, no estudo dos recursos hídricos 
e em serviços relacionados ao aproveitamento da energia hidráulica.”

Parágrafo único - Os novos percentuais definidos no caput deste artigo en-
trarão em vigor no prazo de cento e oitenta dias contados a partir da data de 
publicação desta Lei.

Art. 55 - O Poder Executivo Federal regulamentará esta Lei no prazo de cento 
e oitenta dias, contados da data de sua publicação.

Art. 56 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 57 - Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 8 de janeiro de 1997; 

176º da Independência e 109º da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

GUSTAVO KRAUSE
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LEI FEDERAL N º 10.881, DE 9 DE JUNHO DE 2004

Conversão da MP nº 165, de 2004

DISPÕE SOBRE OS CONTRATOS DE GESTÃO EN
TRE A AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS E ENTIDA
DES DELEGATÁRIAS DAS FUNÇÕES DE AGÊNCIAS 
DE ÁGUAS RELATIVAS À GESTÃO DE RECURSOS 
HÍDRICOS DE DOMÍNIO DA UNIÃO E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1o - A Agência Nacional de Águas – ANA poderá firmar contratos de 
gestão, por prazo determinado, com entidades sem fins lucrativos que se 
enquadrem no disposto pelo art. 47 da Lei no 9.433, de 8 de janeiro de 1997, 
que receberem delegação do Conselho Nacional de Recursos Hídricos – CNRH 
para exercer funções de competência das Agências de Água, previstas nos 
arts. 41 e 44 da mesma Lei, relativas a recursos hídricos de domínio da União.

§ 1o - Para a delegação a que se refere o caput deste artigo, o CNRH observará 
as mesmas condições estabelecidas pelos arts. 42 e 43 da Lei no 9.433, de 8 
de janeiro de 1997.

§ 2o - Instituída uma Agência de Água, esta assumirá as competências 
estabelecidas pelos arts. 41 e 44 da Lei no 9.433, de 8 de janeiro de 1997, 
encerrando-se, em conseqüência, o contrato de gestão referente à sua área 
de atuação.

Art. 2o - Os contratos de gestão, elaborados de acordo com as regras 
estabelecidas nesta Lei, discriminarão as atribuições, direitos, 
responsabilidades e obrigações das partes signatárias, com o seguinte 
conteúdo mínimo:

I - especificação do programa de trabalho proposto, a estipulação das metas 
a serem atingidas e os respectivos prazos de execução, bem como previsão 
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expressa dos critérios objetivos de avaliação a serem utilizados, mediante 
indicadores de desempenho;

II - a estipulação dos limites e critérios para despesa com remuneração e 
vantagens de qualquer natureza a serem percebidas pelos dirigentes e em-
pregados das entidades delegatárias, no exercício de suas funções;

III - a obrigação de a entidade delegatária apresentar à ANA e ao respectivo 
ou respectivos Comitês de Bacia Hidrográfica, ao término de cada exercício, 
relatório sobre a execução do contrato de gestão, contendo comparativo es-
pecífico das metas propostas com os resultados alcançados, acompanhado 
de prestação de contas dos gastos e receitas efetivamente realizados, inde-
pendentemente das previsões mencionadas no inciso II do caput deste artigo;

IV - a publicação, no Diário Oficial da União, de extrato do instrumento 
firmado e de demonstrativo de sua execução físico-financeira;

V - o prazo de vigência do contrato e as condições para sua suspensão, 
rescisão e renovação;

VI - a impossibilidade de delegação da competência prevista no inciso III do 
art. 44 da Lei no 9.433, de 8 de janeiro de 1997;

VII - a forma de relacionamento da entidade delegatária com o respectivo ou 
respectivos Comitês de Bacia Hidrográfica;

VIII - a forma de relacionamento e cooperação da entidade delegatária com as 
entidades estaduais diretamente relacionadas ao gerenciamento de recursos 
hídricos na respectiva bacia hidrográfica.

§ 1o - O termo de contrato deve ser submetido, após manifestação do 
respectivo ou respectivos Comitês de Bacia Hidrográfica, à aprovação do 
Ministro de Estado do Meio Ambiente.

§ 2o - A ANA complementará a definição do conteúdo e exigências a serem 
incluídas nos contratos de gestão de que seja signatária, observando-se as 
peculiaridades das respectivas bacias hidrográficas.

§ 3o - A ANA encaminhará cópia do relatório a que se refere o inciso III do ca-
put deste artigo ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos, acompanhado 
das explicações e conclusões pertinentes, no prazo máximo de 30 (trinta) dias 
após o seu recebimento.
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Art. 3o - A ANA constituirá comissão de avaliação que analisará, 
periodicamente, os resultados alcançados com a execução do contrato de 
gestão e encaminhará relatório conclusivo sobre a avaliação procedida, 
contendo comparativo específico das metas propostas com os resultados 
alcançados, acompanhado da prestação de contas correspondente ao 
exercício financeiro, à Secretaria de Recursos Hídricos do Ministério do Meio 
Ambiente e ao respectivo ou respectivos Comitês de Bacia Hidrográfica.

Parágrafo único - A comissão de que trata o caput deste artigo será composta 
por especialistas, com qualificação adequada, da ANA, da Secretaria de 
Recursos Hídricos do Ministério do Meio Ambiente e de outros órgãos e 
entidades do Governo Federal.

Art. 4o - Às entidades delegatárias poderão ser destinados recursos 
orçamentários e o uso de bens públicos necessários ao cumprimento dos 
contratos de gestão.

§ 1o - São asseguradas à entidade delegatária as transferências da ANA pro-
venientes das receitas da cobrança pelos usos de recursos hídricos em rios de 
domínio da União, de que tratam os incisos I, III e V do caput do art. 12 da Lei 
no 9.433, de 8 de janeiro de 1997, arrecadadas na respectiva ou respectivas 
bacias hidrográficas.

§ 2o - Os bens de que trata este artigo serão destinados às entidades 
delegatárias, dispensada licitação, mediante permissão de uso, consoante 
cláusula expressa do contrato de gestão.

§ 3o - Aplica-se às transferências a que se refere o § 1o deste artigo o disposto 
no § 2o do art. 9o da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000.

Art. 5o - A ANA poderá designar servidor do seu quadro de pessoal para 
auxiliar a implementação das atividades da entidade delegatária.

§ 1o - A designação terá o prazo máximo de 6 (seis) meses, admitida uma 
prorrogação.

§ 2o - O servidor designado fará jus à remuneração na origem e ajuda de custo 
para deslocamento e auxílio-moradia, em conformidade com a legislação 
vigente.

Art. 6o - A ANA, ao tomar conhecimento de qualquer irregularidade ou 
ilegalidade na utilização de recursos ou bens de origem pública pela entidade 
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delegatária, dela dará ciência ao Tribunal de Contas da União, sob pena de 
responsabilidade solidária de seus dirigentes.

Art. 7o - A ANA, na função de secretaria-executiva do respectivo ou respectivos 
Comitês de Bacia Hidrográfica, poderá ser depositária e gestora de bens e 
valores da entidade delegatária, cujos seqüestro ou indisponibilidade tenham 
sido decretados pelo juízo competente, considerados por ela necessários à 
continuidade da implementação das atividades previstas no contrato de ges-
tão, facultando-lhe disponibilizá-los a outra entidade delegatária ou Agência 
de Água, mediante novo contrato de gestão.

Art. 8o - A ANA deverá promover a rescisão do contrato de gestão, se 
constatado o descumprimento das suas disposições.

§ 1o - A rescisão será precedida de processo administrativo, assegurado o 
direito de ampla defesa, respondendo os dirigentes da entidade, individual e 
solidariamente, pelos danos ou prejuízos decorrentes de sua ação ou omissão.

§ 2o - A rescisão importará reversão dos bens cujos usos foram permitidos e 
dos valores entregues à utilização da entidade delegatária, sem prejuízo de 
outras sanções cabíveis.

Art. 9o - A ANA editará, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, contado da 
data de publicação da Medida Provisória no 165, de 11 de fevereiro de 2004, 
norma própria contendo os procedimentos que a entidade delegatária ado-
tará para a seleção e recrutamento de pessoal, bem como para compras e 
contratação de obras e serviços com emprego de recursos públicos.

Parágrafo único - A norma de que trata o caput deste artigo observará os 
princípios estabelecidos no art. 37 da Constituição Federal.

Art. 10 - O art. 51 da Lei no 9.433, de 8 de janeiro de 1997, passa a vigorar com 
a seguinte redação:

"Art. 51. O Conselho Nacional de Recursos Hídricos e os Conselhos 
Estaduais de Recursos Hídricos poderão delegar a organizações sem 
fins lucrativos relacionadas no art. 47 desta Lei, por prazo determi-
nado, o exercício de funções de competência das Agências de Água, 
enquanto esses organismos não estiverem constituídos. (NR)"

Art. 11 - Ficam convalidados os atos praticados com base na Medida Provisória 
no 165, de 11 de fevereiro de 2004.
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Art. 12 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 9 de junho de 2004;

183o da Independência e 116o da República.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
MARINA SILVA 

SWEDENBERGER BARBOSA
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LEI ESTADUAL Nº 3.239, DE 02 DE AGOSTO DE 1999

INSTITUI A POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS 
HÍDRICOS; CRIA O SISTEMA ESTADUAL DE 
GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS; 
REGULAMENTA A CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, EM 
SEU ARTIGO 261, PARÁGRAFO 1º, INCISO VII; E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO,

Faço saber que a Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro decreta 
e eu sanciono a seguinte Lei:

TÍTULO I
DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS

Capítulo I
DOS PRINCÍPIOS DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS

Art. 1º - A água é um recurso essencial à vida, de disponibilidade limitada, 
dotada de valores econômico, social e ecológico, que, como bem de domínio 
público, terá sua gestão definida através da Política Estadual de Recursos 
Hídricos, nos termos desta Lei.

§ 1º -  A água é aqui considerada em toda a unidade do ciclo hidrológico, que 
compreende as fases aérea, superficial e subterrânea.

§ 2º -  A bacia ou Região Hidrográfica constitui a unidade básica de gerencia-
mento dos recursos hídricos.

Art. 2º - A Política Estadual de Recursos Hídricos baseia-se nos seguintes 
fundamentos:

I - (VETADO)
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II - da descentralização, com a participação do Poder Público, dos usuários, da 
comunidade e da sociedade civil;

III - do acesso à água como direito de todos, desde que não comprometa os 
ecossistemas aquáticos, os aqüíferos e a disponibilidade e qualidade hídricas 
para abastecimento humano, de acordo com padrões estabelecidos; e

IV - de, em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos ser o 
consumo humano e a dessedentação de animais.

Capítulo II
DOS OBJETIVOS DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS

Art. 3º - A Política Estadual de Recursos Hídricos tem por objetivo promover a 
harmonização entre os múltiplos e competitivos usos da água, e a limitada e 
aleatória disponibilidade, temporal e espacial, da mesma, de modo a:

I - garantir, à atual e às futuras gerações, a necessária disponibilidade dos 
recursos naturais, em padrões de qualidade adequados aos respectivos usos;

II - assegurar o prioritário abastecimento da população humana;

III - promover a prevenção e a defesa contra eventos hidrológicos críticos, de 
origem natural ou decorrentes do uso inadequado dos recursos naturais;

IV- promover a articulação entre União, Estados vizinhos, Municípios, usuários 
e sociedade civil organizada, visando à integração de esforços para soluções 
regionais de proteção, conservação e recuperação dos corpos de água;

V - buscar a recuperação e preservação dos ecossistemas aquáticos e a con-
servação da biodiversidade dos mesmos; e

VI - promover a despoluição dos corpos hídricos e aqüíferos.

Capítulo III
DAS DIRETRIZES DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS

Art. 4º - São diretrizes da Política Estadual de Recursos Hídricos:

I - a descentralização da ação do Estado, por regiões e bacias hidrográficas;

II - a gestão sistemática dos recursos hídricos, sem dissociação dos aspectos 
de quantidade e qualidade, e das características ecológicas dos ecossistemas;
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III - a adequação da gestão dos recursos hídricos às diversidades físicas, bió-
ticas, demográficas, econômicas, sociais e culturais, das diversas regiões do 
Estado;

IV - a integração e harmonização, entre si, da política relativa aos recursos hí-
dricos, com as de preservação e conservação ambientais, controle ambiental, 
recuperação de áreas degradadas e meteorologia;

V - articulação do planejamento do uso e preservação dos recursos hídricos 
com os congêneres nacional e municipais;

VI - a consideração, na gestão dos recursos hídricos, dos planejamentos regio-
nal, estadual e municipais, e dos usuários;

VII - o controle das cheias, a prevenção das inundações, a drenagem e a 
correta utilização das várzeas;

VIII - a proteção das áreas de recarga dos aqüíferos, contra poluição e 
superexploração;

IX - o controle da extração mineral nos corpos hídricos e nascentes, inclusive 
pelo estabelecimento de áreas sujeitas a restrições de uso;

X - o zoneamento das áreas inundáveis;

XI - a prevenção da erosão do solo, nas áreas urbanas e rurais, com vistas à 
proteção contra o assoreamento dos corpos de água;

XII - a consideração de toda a extensão do aqüífero, no caso de estudos para 
utilização de águas subterrâneas;

XIII - a utilização adequada das terras marginais aos rios, lagoas e lagunas 
estaduais, e a articulação, com a União, para promover a demarcação das 
correspondentes áreas marginais federais e dos terrenos de marinha;

XIV - a consideração, como continuidade da unidade territorial de gestão, do 
respectivo sistema estuarino e a zona costeira próxima, bem como, a faixa de 
areia entre as lagoas e o mar;

XV - a ampla publicidade das informações sobre recursos hídricos; e

XVI - a formação da consciência da necessidade de preservação dos recursos 
hídricos, através de ações de educação ambiental, com monitoramento nas 
bacias hidrográficas.
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Capítulo IV
DOS INSTRUMENTOS DA POLÍTICA ESTADUAL  

DE RECURSOS HÍDRICOS

Art. 5º - São instrumentos da Política Estadual de Recursos Hídricos, os se-
guintes institutos:

I - o Plano Estadual de Recursos Hídricos (PERHI);

II - o Programa Estadual de Conservação e Revitalização de Recursos Hídricos 
(PROHIDRO);

III - os Planos de Bacia Hidrográfica (PBHs);

IV - o enquadramento dos corpos de água em classes, segundo os usos pre-
ponderantes dos mesmos;

V - a outorga do direito de uso dos recursos hídricos;

VI - a cobrança aos usuários, pelo uso dos recursos hídricos; e

VII - o Sistema Estadual de Informações sobre Recursos Hídricos (SEIRHI).

Seção I
DO PLANO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS

Art. 6º - O Plano Estadual de Recursos Hídricos (PERHI) constitui-se num diplo-
ma diretor, visando fundamentar e orientar a formulação e a implementação 
da Política Estadual de Recursos Hídricos, e o gerenciamento dos mesmos.

Art. 7º - O Plano Estadual de Recursos Hídricos (PERHI) é de prazo e horizonte 
de planejamento compatíveis com o período de implantação de seus progra-
mas e projetos.

§ 1º -  O PERHI caracteriza-se como uma diretriz geral de ação e será orga-
nizado a partir dos planejamentos elaborados para as bacias hidrográficas, 
mediante compatibilizações e priorizações dos mesmos. 

§ 2º -  A Lei que instituir o Plano Plurianual, na forma constitucional, levará em 
consideração o PERHI. 

Art. 8º - O Plano Estadual de Recursos Hídricos (PERHI) será atualizado 
no máximo a cada 4 (quatro) anos, contemplando os interesses e neces-
sidades das bacias hidrográficas e considerando as normas relativas à 
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proteção do meio ambiente, ao desenvolvimento do Estado e à Política 
Estadual de Recursos Hídricos.

Parágrafo único - O PERHI contemplará as propostas dos Comitês de Bacia 
Hidrográfica (CBH’s), os estudos realizados por instituições de pesquisa, pela 
sociedade civil organizada e pela iniciativa privada, e os documentos públicos 
que possam contribuir para sua elaboração.

Art. 9º - Constarão do Plano Estadual de Recursos Hídricos (PERHI), entre outros:

I - as características sócio-econômicas e ambientais das bacias hidrográficas e 
zonas estuarinas;

II - as metas de curto, médio e longo prazos, para atingir índices progressivos 
de melhoria da qualidade, racionalização do uso, proteção, recuperação e 
despoluição dos recursos hídricos;.

III - as medidas a serem tomadas, programas a desenvolver e projetos a im-
plantar, para o atendimento das metas previstas;

IV - as prioridades para outorga de direitos de uso de recursos hídricos;

V - as diretrizes e critérios para a cobrança pelo uso dos recursos hídricos;

VI - as propostas para a criação de áreas sujeitas à restrição de uso, com vistas 
à proteção dos recursos hídricos;

VII - as diretrizes e os critérios para a participação financeira do Estado, no 
fomento aos programas relativos aos recursos hídricos

VIII - as diretrizes para as questões relativas às transposições de bacias;

IX - os programas de desenvolvimentos institucional, tecnológico e gerencial, e 
capacitação profissional e de comunicação social, no campo dos recursos hídricos;

X - as regras suplementares de defesa ambiental, na exploração mineral, em 
rios, lagoas, lagunas, aqüíferos e águas subterrâneas; e

XI - as diretrizes para a proteção das áreas marginais de rios, lagoas, lagunas 
e demais corpos de água.

Parágrafo único - Do PERHI, deverá constar a avaliação do cumprimento dos 
programas preventivos, corretivos e de recuperação ambiental, assim como 
das metas de curto, médio e longo prazos.

Art. 10 - Para fins de gestão dos recursos hídricos, o território do Estado 
do Rio de Janeiro fica dividido em Regiões Hidrográficas (RHs), conforme 
regulamentação. 
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Seção II
DO PROGRAMA ESTADUAL DE CONSERVAÇÃO  

E REVITALIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS

Art. 11 - Fica criado o Programa Estadual de Conservação e Revitalização de 
Recursos Hídricos (PROHIDRO), como instrumento de organização da ação go-
vernamental, visando à concretização dos objetivos pretendidos pela Política 
Estadual de Recursos Hídricos, mensurados por metas estabelecidas no Plano 
Estadual de Recursos Hídricos (PERHI) e no Plano Plurianual.

§ 1º -  O objetivo do PROHIDRO é proporcionar a revitalização, quando neces-
sária, e a conservação, onde possível, dos recursos hídricos, como um todo, 
sob a ótica do ciclo hidrológico, através do manejo dos elementos dos meios 
físico e biótico, tendo a bacia hidrográfica como unidade de planejamento e 
trabalho.

§ 2º -  O PROHIDRO integra a função governamental de Gestão Ambiental, 
a qual, como maior nível de agregação das competências do setor público, 
subentende as áreas de: Preservação e Conservação Ambientais; Controle 
Ambiental; Recuperação de Áreas Degradadas; Meteorologia; e Recursos 
Hídricos.

Seção III
DOS PLANOS DE BACIA HIDROGRÁFICA

Art. 12 - Os Planos de Bacia Hidrográfica (PBHs) atenderão, nos respectivos 
âmbitos, às diretrizes da Política Estadual de Recursos Hídricos, e servirão de 
base à elaboração do Plano Estadual de Recursos Hídricos (PERHI).

Art. 13 - Serão elementos constitutivos dos Planos de Bacia Hidrográfica (PBHs):

I - as caracterizações sócio-econômica e ambiental da bacia e da zona 
estuarina;

II - a análise de alternativas do crescimento demográfico, de evolução das 
atividades produtivas e de modificações dos padrões de ocupação do solo;

III - os diagnósticos dos recursos hídricos e dos ecossistemas aquáticos e 
aqüíferos;

IV - o cadastro de usuários, inclusive de poços tubulares;
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V - o diagnóstico institucional dos Municípios e de suas capacidades 
econômico-financeiras;

VI - a avaliação econômico-financeira dos setores de saneamento básico e de 
resíduos sólidos urbanos;

VII - as projeções de demanda e de disponibilidade de água, em distintos 
cenários de planejamento;

VIII - o balanço hídrico global e de cada sub-bacia;

IX - os objetivos de qualidade a serem alcançados em horizontes de plane-
jamento não-inferiores aos estabelecidos no Plano Estadual de Recursos 
Hídricos (PERHI);

X - a análise das alternativas de tratamento de efluentes para atendimento de 
objetivos de qualidade da água;

XI - os programas das intervenções, estruturais ou não, com estimativas de 
custo; e

XII - os esquemas de financiamentos dos programas referidos no inciso ante-
rior, através de:

a) simulação da aplicação do princípio usuário-poluidor-pagador, para estimar 
os recursos potencialmente arrecadáveis na bacia;

b) rateio dos investimentos de interesse comum; e

c) previsão dos recursos complementares alocados pelos orçamentos públicos 
e privados, na bacia.

Parágrafo único - Todos os Planos de Bacia Hidrográfica (PBHs) deverão esta-
belecer as vazões mínimas a serem garantidas em diversas seções e estirões 
dos rios, capazes de assegurar a manutenção da biodiversidade aquática e 
ribeirinha, em qualquer fase do regime.

Art. 14 - Como parte integrante dos Planos de Bacia Hidrográfica (PBHs), de-
verão ser produzidos Planos de Manejo de Usos Múltiplos de Lagoa ou Laguna 
(PMULs), quando da existência dessas.

Art. 15 - Os Planos de Manejo de Usos Múltiplos de Lagoa ou Laguna (PMULs) 
terão por finalidade a proteção e recuperação das mesmas, bem como, a 
normatização do uso múltiplo e da ocupação de seus entornos, devendo 
apresentar o seguinte conteúdo mínimo:

I - diagnóstico ambiental da lagoa ou laguna e respectiva orla;
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II - definição dos usos múltiplos permitidos; 

III - zoneamento do espelho d’água e da orla, com definição de regras de uso 
em cada zona;

IV - delimitação da orla e da Faixa Marginal de Proteção (FMP); 

V - programas setoriais;

VI - modelo da estrutura de gestão, integrada ao Comitê da Bacia Hidrográfica 
(CBH); e

VII - fixação da depleção máxima do espelho superficial, em função da utili-
zação da água.

Seção IV
DO ENQUADRAMENTO DOS CORPOS DE ÁGUA EM CLASSES

Art. 16 - O enquadramento dos corpos de água em classes, com base na 
legislação ambiental, segundo os usos preponderantes dos mesmos, visa a:

I - assegurar às águas qualidade compatível com os usos prioritários a que 
forem destinadas;

II - diminuir os custos de combate à poluição das águas, mediante ações 
preventivas permanentes; e

III - estabelecer as metas de qualidade da água, a serem atingidas.

Art. 17 - Os enquadramentos dos corpos de água, nas respectivas classes de 
uso, serão feitos, na forma da lei, pelos Comitês de Bacia Hidrográfica (CBHs) 
e homologados pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CERHI), após 
avaliação técnica pelo órgão competente do Poder Executivo.

Seção V
DA OUTORGA DO DIREITO DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS

Art. 18 - As águas de domínio do Estado, superficiais ou subterrâneas, somen-
te poderão ser objeto de uso após outorga pelo poder público.

Art. 19 - O regime de outorga do direito de uso de recursos hídricos tem 
como objetivo controlar o uso, garantindo a todos os usuários o acesso à 
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água, visando o uso múltiplo e a preservação das espécies da fauna e flora 
endêmicas ou em perigo de extinção.

Parágrafo único - As vazões mínimas estabelecidas pelo Plano de Bacia 
Hidrográfica (PBH), para as diversas seções e estirões do rio, deverão ser 
consideradas para efeito de outorga.

Art. 20 - (VETADO)

Art. 21 - (VETADO)

Art. 22 - Estão sujeitos à outorga os seguintes usos de recursos hídricos:

I - derivação ou captação de parcela da água existente em um corpo de água, 
para consumo;

II - extração de água de aqüífero;

III - lançamento, em corpo de água, de esgotos e demais resíduos líquidos ou 
gasosos, tratados ou não, com o fim de sua diluição, transporte ou disposição 
final;

IV - aproveitamento dos potenciais hidrelétricos; e

V - outros usos que alterem o regime, a quantidade ou a qualidade da água 
existente em um corpo hídrico.

* § 1º -  Independem de outorga pelo poder público, conforme a ser definido 
pelo órgão gestor e executor de recursos hídricos estadual, o uso de recursos 
hídricos para a satisfação das necessidades de pequenos núcleos populacio-
nais, ou o de caráter individual, para atender às necessidades básicas da vida, 
distribuídos no meio rural ou urbano, e as derivações, captações, lançamentos 
e acumulações da água em volumes considerados insignificantes.

* Nova redação dada pela Lei nº 4.247/2003. 

§ 2º -  A outorga para fins industriais somente será concedida se a captação 
em cursos de água se fizer a jusante do ponto de lançamento dos efluentes 
líquidos da própria instalação, na forma da Constituição Estadual, em seu 
artigo 261, parágrafo 4º.

* § 3º -  A outorga e a utilização de recursos hídricos, para fins de geração de 
energia elétrica, obedecerão ao determinado no Plano Estadual de Recursos 
Hídricos (PERHI) e no Plano de Bacia Hidrográfica (PBH) e, na sua ausência, 
as determinações do órgão gestor de recursos hídricos do Estado do Rio de 
Janeiro.

* Nova redação dada pela Lei nº 4.247/2003. 
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Art. 23 - Toda outorga estará condicionada às prioridades de uso estabele-
cidas no Plano de Bacia Hidrográfica (PBH) e respeitará a classe em que o 
corpo de água estiver enquadrado, a conservação da biodiversidade aquática 
e ribeirinha, e, quando o caso, a manutenção de condições adequadas ao 
transporte aquaviário.

* Parágrafo único - Na ausência dos Planos de Bacia Hidrográfica - PBHs, ca-
berá ao órgão gestor de recursos hídricos estadual estabelecer as prioridades 
apontadas pelo caput deste artigo.

* Acrescentado pela Lei nº 4.247/2003. 

Art. 24 - A outorga poderá ser suspensa, parcial ou totalmente, ou revogada, 
em uma ou mais das seguintes circunstâncias:

I - não cumprimento, pelo outorgado, dos termos da outorga;

II - ausência de uso por 3 (três) anos consecutivos;

III - necessidade premente de água para atender a situações de calamidade, 
inclusive as decorrentes de condições climáticas adversas;

IV - necessidade de prevenir ou reverter significativa degradação ambiental;

V - necessidade de atender aos usos prioritários de interesse coletivo; ou

VI - comprometimento do ecossistema aquático ou do aqüífero.

Art. 25 - A outorga far-se-á por prazo não excedente a 35 (trinta e cinco) anos, 
renovável, obedecidos o disposto nesta Lei e os critérios estabelecidos no 
Plano Estadual de Recursos Hídricos (PEHRI) e no respectivo Plano de Bacia 
Hidrográfica (PBH).

Art. 26 - A outorga não implica em alienação parcial das águas, que são ina-
lienáveis, mas no simples direito de seu uso, nem confere delegação de poder 
público, ao titular. 

Seção VI
DA COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS

Art. 27 - A cobrança pelo uso de recursos hídricos objetiva:

I - reconhecer a água como bem econômico e dar ao usuário uma indicação 
de seu real valor;

II - incentivar a racionalização do uso da água; e
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III - obter recursos financeiros para o financiamento dos programas e inter-
venções contemplados nos Planos de Bacia Hidrográfica (PBHs).

§ 1º -  Serão cobrados, aos usuários, os usos de recursos hídricos sujeitos à 
outorga.

* § 2º -  A cobrança pelo uso dos recursos hídricos não exime o usuário, do 
cumprimento das normas e padrões ambientais previstos na legislação, relati-
vos ao controle da poluição das águas, bem como sobre a ocupação de áreas 
de domínio público estadual.

* Nova redação dada pela Lei nº 4.247/2003. 

Art. 28 - Na fixação dos valores a serem cobrados pelo uso de recursos hídri-
cos, devem ser observados, dentre outros, os seguintes aspectos: 

I - nas derivações, captações e extrações de água, o volume retirado e seu 
regime de variação; e

II - nos lançamentos de esgotos e demais resíduos líquidos ou gasosos, o 
volume lançado e seu regime de variação, e as características físico-químicas, 
biológicas e de toxidade do efluente; ...(VETADO)...

Art. 29 - (VETADO)

§ 1º -  A forma, periodicidade, processo e demais estipulações de caráteres 
técnico e administrativo, inerentes à cobrança pelo uso de recursos hídricos, 
serão estabelecidos no Regulamento desta Lei.

§ 2º -  Os débitos decorrentes da cobrança pelo uso do recursos hídricos, 
não pagos, em tempo hábil, pelos respectivos responsáveis, serão inscritos na 
dívida ativa, conforme Regulamento.

§ 3º -  Deverão ser estabelecidos mecanismos de compensação, aos Municípios 
e a terceiros, que comprovadamente sofrerem restrições de uso dos recursos 
hídricos, decorrentes de obras de aproveitamento hidráulico de interesse 
comum ou coletivo, na área física de seus respectivos territórios ou bacias.

Seção VII
DO SISTEMA ESTADUAL DE INFORMAÇÕES SOBRE RECURSOS 

HÍDRICOS

Art. 30 - O Sistema Estadual de Informações sobre Recursos Hídricos (SEIRHI), 
integrado ao congênere federal, objetiva a coleta, tratamento, armazenamen-
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to e recuperação de informações sobre recursos hídricos e fatores interve-
nientes na gestão dos mesmos.

Parágrafo único - Os dados gerados pelos órgãos integrantes do SEIRHI serão 
fornecidos ao Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos. 

Art. 31 - São princípios básicos para o funcionamento do Sistema Estadual de 
Informações sobre Recursos Hídricos (SEIRHI):

I - a descentralização na obtenção e produção de dados e informações;

II - a coordenação unificada do sistema; e

III - a garantia de acesso aos dados e informações, para toda a sociedade.

Art. 32 - São objetivos do Sistema Estadual de Informações sobre Recursos 
Hídricos (SEIRHI):

I - reunir, dar consistência e divulgar os dados e informações sobre as situa-
ções qualitativa e quantitativa dos recursos hídricos no Estado; bem como, os 
demais informes relacionados aos mesmos;

II - atualizar permanentemente as informações sobre disponibilidade e de-
manda de recursos hídricos, em todo o território estadual; e

III - fornecer subsídios à elaboração do Plano Estadual de Recursos Hídricos 
(PERHI) e dos diversos Planos de Bacia Hidrográfica (PBHs).

Capítulo V
DA PROTEÇÃO DOS CORPOS DE ÁGUA E DOS AQÜÍFEROS

Art. 33 - As margens e leitos de rio, lagoas e lagunas serão protegidos por:

I - Projeto de Alinhamento de Rio (PAR);

II - Projeto de Alinhamento de Orla de Lagoa ou Laguna (PAOL);

III - Projeto de Faixa Marginal de Proteção (FMP);

IV - delimitação da orla e da FMP; e

V - determinação do uso e ocupação permitidos para a FMP.

Art. 34 - O Estado auxiliará a União na proteção das margens dos cursos 
d’água federais e na demarcação dos terrenos de marinha e dos acrescidos, 
nas fozes dos rios e nas margens das lagunas.
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Art. 35 - É vedada a instalação de aterros sanitários e depósitos de lixo às mar-
gens de rios, lagoas, lagunas, manguezais e mananciais, conforme determina 
o artigo 278 da Constituição Estadual.

§ 1º -  O atendimento ao disposto no caput deste artigo não isenta o res-
ponsável, pelo empreendimento, da obtenção dos licenciamentos ambientais 
previstos na legislação e do cumprimento de suas exigências.

§ 2º -  Os projetos de disposição de resíduos sólidos e efluentes, de qualquer 
natureza, no solo, deverão conter a descrição detalhada das características hi-
drogeológicas e da vulnerabilidade do aqüífero da área, bem como as medidas 
de proteção a serem implementadas pelo responsável pelo empreendimento.

Art. 36 - A exploração de aqüíferos deverá observar o princípio da vazão 
sustentável, assegurando, sempre, que o total extraído pelos poços e demais 
captações nunca exceda a recarga, de modo a evitar o deplecionamento.

Parágrafo único - Na extração de água subterrânea, nos aqüíferos costeiros, a 
vazão sustentável deverá ser aquela capaz de evitar a salinização pela intrusão 
marinha.

Art. 37 - As águas subterrâneas ou de fontes, em função de suas características 
físico-químicas, quando se enquadrarem na classificação de mineral, estabe-
lecida pelo Código das Águas Minerais, terão seu aproveitamento econômico 
regido pela legislação federal pertinente e a relativa à saúde pública, e pelas 
disposições desta Lei, no que couberem.

Art. 38 - Quando, por interesse da conservação, proteção ou manutenção do 
equilíbrio natural das águas subterrâneas ou dos serviços públicos de abas-
tecimento, ou por motivos ecológicos, for necessário controlar a captação 
e o uso, em função da quantidade e qualidade, das mesmas, poderão ser 
delimitadas as respectivas áreas de proteção.

Parágrafo único - As áreas referidas no caput deste artigo serão definidas por 
iniciativa do órgão competente do Poder Executivo , com base em estudos 
hidrogeológicos e ambientais pertinentes, ouvidas as autoridades municipais 
e demais organismos interessados, e as entidades ambientalistas de notória 
e relevante atuação.

Art. 39 - Para os fins desta Lei, as áreas de proteção dos aqüíferos classificam- 
se em:

I - Área de Proteção Máxima (APM), compreendendo, no todo ou em parte, 
zonas de recarga de aqüíferos altamente vulneráveis à poluição e que se 
constituam em depósitos de águas essenciais para o abastecimento público;
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II - Área de Restrição e Controle (ARC), caracterizada pela necessidade de dis-
ciplina das extrações, controle máximo das fontes poluidoras já implantadas e 
restrição a novas atividades potencialmente poluidoras; e

III - Área de Proteção de Poços e Outras Captações (APPOC), incluindo a 
distância mínima entre poços e outras captações, e o respectivo perímetro 
de proteção. 

Capítulo VI
DA AÇÃO DO PODER PÚBLICO

Art. 40 - Na implantação da Política Estadual de Recursos Hídricos, cabe ao 
Poder Executivo, na sua esfera de ação e por meio do organismo competente, 
entre outras providências:

I - outorgar os direitos de uso de recursos hídricos e regulamentar e fiscalizar 
as suas utilizações; 

II - realizar o controle técnico das obras e instalações de oferta hídrica;

III - implantar e gerir o Sistema Estadual de Informações sobre Recursos 
Hídricos (SEIRHI); 

IV - promover a integração da política de recursos hídricos com as demais, 
setoriais, sob égide da ambiental;

V - exercer o poder de polícia relativo à utilização dos recursos hídricos e das 
Faixas Marginais de Proteção (FMPs ) dos cursos d’água;

VI - manter sistema de alerta e assistência à população, para as situações de 
emergência causadas por eventos hidrológicos críticos; e

VII - celebrar convênios com outros Estados, relativamente aos aqüíferos 
também a esses subjacentes e às bacias hidrográficas compartilhadas, ob-
jetivando estabelecer normas e critérios que permitam o uso harmônico e 
sustentado das águas.

* VIII - implementar a cobrança pelo uso dos recursos hídricos.

* Acrescentado pela Lei nº 4.247/2003. 

Art. 41 - Na implementação da Política Estadual e Recursos Hídricos, cabe 
aos poderes públicos dos Municípios promover a integração da mesma com 
as políticas locais referentes a saneamento básico, uso e ocupação do solo, 
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preservação e conservação ambientais, controle ambiental, recuperação de 
áreas degradadas e meteorologia; a níveis federal, estadual e municipal.

TÍTULO II
DO SISTEMA ESTADUAL DE  

GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS

Capítulo I
DOS OBJETIVOS DO SISTEMA ESTADUAL  

DE GERENCIAMENTODE RECURSOS HÍDRICOS

Art. 42 - Fica o Poder Executivo autorizado a instituir o Sistema Estadual de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos (SEGRHI), com os seguintes objetivos 
principais:

I - coordenar a gestão integrada das águas;

II - arbitrar administrativamente os conflitos relacionados com os recursos 
hídricos;

III - implementar a Política Estadual de Recursos Hídricos;

IV - planejar, regular e controlar o uso, a preservação e a recuperação dos 
recursos hídricos; e

V - promover a cobrança pelo uso dos recursos hídricos.

Capítulo II
DA COMPOSIÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL  

DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS

Art. 43 - Integram o Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos 
(SEGRHI), as seguintes instituições:

I - o Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CERHI); 

II - o Fundo Estadual de Recursos Hídricos (FUNDRHI);

III - os Comitês de Bacia Hidrográfica (CBHs);

IV - as Agências de Água; e
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V - os organismos dos poderes públicos federal, estadual e municipais cujas 
competências se relacionem com a gestão dos recursos hídricos.

Seção I
DO CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS

Art. 44 - O Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CERHI), órgão colegiado, 
com atribuições normativa, consultiva e deliberativa, encarregado de super-
visionar e promover a implementação das diretrizes da Política Estadual de 
Recursos Hídricos, é composto, na forma do Regulamento desta Lei, pelos 
representantes das seguintes autoridades ou instituições:

I - (VETADO)

II - (VETADO)

III - (VETADO)

IV - (VETADO)

V - (VETADO)

Parágrafo único - (VETADO)

Art. 45 - Compete ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CERHI):

I - promover a articulação do planejamento estadual de recursos hídricos, 
com os congêneres nacional, regional e dos setores usuários;

II - estabelecer critérios gerais a serem observados na criação dos Comitês de 
Bacias Hidrográficas (CBHs) e Agências de Água, bem como na confecção e 
apresentação dos respectivos Regimentos Internos;

III - homologar outorgas de uso das águas, delegando competência para os 
procedimentos referentes aos casos considerados inexpressivos, conforme 
Regulamento;

IV - arbitrar, em última instância administrativa, os conflitos existentes entre 
os CBHs:

V - deliberar sobre os projetos de aproveitamento de recursos hídricos cujas 
repercussões não extrapolem o âmbito do Estado;

VI - deliberar sobre as questões que lhe tenham sido encaminhadas pelos CBHs;
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VII - analisar as propostas de alteração da legislação pertinente a recursos 
hídricos e à Política Estadual de Recursos Hídricos;

VIII - estabelecer as diretrizes complementares para implementação da Política 
Estadual de Recursos Hídricos, para aplicação de seus instrumentos e para 
atuação do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SEGRHI);

IX - aprovar proposta de instituição de CBH, de âmbito estadual, e estabelecer 
critérios gerais para a elaboração de seus Regimentos;

X - aprovar e acompanhar a execução do Plano Estadual de Recursos Hídricos 
(PERHI) e determinar as providências necessárias ao cumprimento de suas metas;

XI - estabelecer critérios gerais para a outorga de direitos de uso de recursos 
hídricos e para a cobrança por seu uso, e homologar os feitos encaminhados 
pelos CBHs; e

XII - (VETADO)

Art. 46 - O Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CERHI) disporá de:

I - um Presidente, eleito entre seus integrantes; e

II - um Secretário-Executivo, responsável pelo desenvolvimento dos progra-
mas governamentais relativos aos recursos hídricos, da gestão ambiental.

Seção II
DO FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS

Art. 47 - Fica autorizada a criação do Fundo Estadual de Recursos Hídricos 
(FUNDRHI), de natureza e individualização contábeis, vigência ilimitada, des-
tinado a desenvolver os programas governamentais de recursos hídricos, da 
gestão ambiental.

§ 1º -  (VETADO)

§ 2º -  O FUNDRHI será constituído por recursos das seguintes fontes:

I - receitas originárias da cobrança pelo uso de recursos hídricos, incluindo a 
aplicação da Taxa de Utilização de Recursos Hídricos, prevista pela Lei Estadual 
nº 1.803, de 25 de março de 1991; 

II - produto da arrecadação da dívida ativa decorrente de débitos com a co-
brança pelo uso de recursos hídricos; 
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III - dotações consignadas no Orçamento Geral do Estado e em créditos 
adicionais;

IV - dotações consignadas no Orçamento Geral da União e nos dos Municípios, 
e em seus respectivos créditos adicionais;

V - produtos de operações de crédito e de financiamento, realizadas pelo 
Estado, em favor do Fundo;

VI - resultado de aplicações financeiras de disponibilidades temporárias ou 
transitórias do Fundo;

VII - receitas de convênios, contratos, acordos e ajustes firmados visando a 
atender aos objetivos do Fundo;

VIII - contribuições, doações e legados, em favor do Fundo, de pessoas 
físicas ou jurídicas de direito privado ou público, nacionais, estrangeiras ou 
internacionais;

IX - compensação financeira que o Estado venha a receber em decorrência 
dos aproveitamentos hidrelétricos em seu território;

X - parcela correspondente, da cobrança do passivo ambiental referente aos 
recursos hídricos; e

XI - quaisquer outras receitas eventuais, vinculadas aos objetivos do Fundo.

§ 3º -  O FUNDRHI reger-se-á pelas normas estabelecidas nesta Lei e em seu 
Regulamento.

Art. 48 - (VETADO)

Art. 49 - A aplicação dos recursos do Fundo Estadual de Recursos Hídricos 
(FUNDRHI) deverá ser orientada pelo Plano Estadual de Recursos Hídricos 
(PERHI) e pelo respectivo Plano de Bacia Hidrográfica (PBH), e compatibiliza-
da com o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Orçamento 
Anual do Estado, observando-se o seguinte:

I - os valores arrecadados com a cobrança pelo uso de recursos hídricos, 
inscritos como receita do FUNDRHI, serão aplicados na região ou na bacia 
hidrográfica em que foram gerados, e utilizados em:

a) financiamento de estudos, programas, projetos e obras incluídos nos res-
pectivos PBHs, inclusive para proteção de mananciais ou aqüíferos;

*b) custeio de despesas de operação e expansão da rede hidrometeorológica 
e de monitoramento da qualidade da água, de capacitação de quadros de 
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pessoal em gerenciamento de recursos hídricos e de apoio à instalação de 
Comitê de Bacia Hidrográfica (CBH); e demais ações necessárias para a gestão 
dos recursos hídricos, ou

* Nova redação dada pela Lei nº 4.247/2003. 

c) pagamento de perícias realizadas em ações civis públicas ou populares, 
cujo objeto seja relacionado à aplicação desta Lei e à cobrança de passivos 
ambientais, desde que previamente ouvido o respectivo CBH; 

* II - as despesas previstas nas alíneas “b” e “c” , do inciso I deste artigo esta-
rão limitadas a 10% (dez por cento) do total arrecadado e serão aplicadas no 
órgão gestor dos recursos hídricos do Estado do Rio de Janeiro.

* Nova redação dada pela Lei nº 4.247/2003. 

III - os recursos do FUNDRHI poderão ser aplicados a fundo perdido, em pro-
jetos e obras que alterem a qualidade, quantidade ou regime de vazão de um 
corpo d’água, quando do interesse público e aprovado pelo respectivo CBH; e

IV - o FUNDRHI será organizado mediante subcontas, que permitam a gestão au-
tônoma dos recursos financeiros pertinentes a cada região ou bacia hidrográfica.

Art. 50 - (VETADO)

Art. 51 - (VETADO)

Parágrafo único - Serão órgãos constituintes da Agência Estadual de Recursos 
Hídricos do Rio de Janeiro (AERHI-RJ):

I - o de deliberação superior, representado pelo Conselho Estadual de Recursos 
Hídricos (CERHI); e

II - o de execução, representado pela Diretoria Executiva.

Seção III
DOS COMITÊS DE BACIA HIDROGRÁFICA

Art. 52 - Os Comitês de Bacia Hidrográfica (CBHs) são entidades colegiadas, 
com atribuições normativa, deliberativa e consultiva, reconhecidos e qualifi-
cados por ato do Poder Executivo, mediante proposta do Conselho Estadual 
de Recursos Hídricos (CERHI).
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Parágrafo único - Cada CBH terá, como área de atuação e jurisdição, a seguin-
te abrangência:

I - a totalidade de uma bacia hidrográfica de curso d’água de primeira ou 
segunda ordem; ou

II - um grupo de bacias hidrográficas contíguas.

Art. 53 - Ao Comitê de Bacia Hidrográfica (CBH) caberá a coordenação das 
atividades dos agentes públicos e privados, relacionados aos recursos hídri-
cos, e ambientais compatibilizando as metas e diretrizes do Plano Estadual 
de Recursos Hídricos (PERHI), com as peculiaridades de sua área de atuação.

Art. 54 - O Comitê de Bacia Hidrográfica (CBH) será constituído, na forma do 
Regulamento desta Lei, por representantes de: 

I - os usuários da água e da população interessada, através de entidades 
legalmente constituídas e com representatividade comprovada; 

II - as entidades da sociedade civil organizada, com atuação relacionada com 
recursos hídricos e meio ambiente; 

III - os poderes públicos dos Municípios situados, no todo ou em parte, na 
bacia, e dos organismos federais e estaduais atuantes na região e que estejam 
relacionados com os recursos hídricos.

§ 1º - (VETADO)

§ 2º - O CBH será reconhecido pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos 
(CERHI), em função dos critérios estabelecidos por esse, das necessidades da 
bacia e da capacidade de articulação de seus membros.

§ 3º - O CBH será dirigido por um Diretório, constituído, na forma de seu 
Regimento, por conselheiros eleitos dentre seus pares.

Art. 55 - Os Comitês de Bacia Hidrográfica (CBHs) têm as seguintes atribuições 
e competências:

I - propor ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CERHI), a autorização 
para constituição da respectiva Agência de Água;

II - aprovar e encaminhar ao CERHI a proposta do Plano de Bacia Hidrográfica 
(PBH), para ser referendado;

III - acompanhar a execução do PBH;

IV - aprovar as condições e critérios de rateio dos custos das obras de uso 
múltiplo ou de interesse comum ou coletivo, a serem executadas nas bacias 
hidrográficas;
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V - elaborar o relatório anual sobre a situação dos recursos hídricos de sua 
bacia hidrográfica;

VI - propor o enquadramento dos corpos de água da bacia hidrográfica, em 
classes de uso e conservação, e encaminhá-lo para avaliação técnica e decisão 
pelo órgão competente;

VII - propor os valores a serem cobrados e aprovar os critérios de cobrança 
pelo uso da água da bacia hidrográfica, submetendo à homologação do CERHI;

VIII - encaminhar, para efeito de isenção da obrigatoriedade de outorga de 
direito de uso de recursos hídricos, as propostas de acumulações, derivações, 
captações e lançamentos considerados insignificantes;

IX - aprovar a previsão orçamentária anual da respectiva Agência de Água e o 
seu plano de contas;

X - aprovar os programas anuais e plurianuais de investimentos, em serviços 
e obras de interesse dos recursos hídricos, tendo por base o respectivo PBH;

XI - ratificar convênios e contratos relacionados aos respectivos PBHs;

XII - implementar ações conjuntas com o organismo competente do Poder 
Executivo, visando a definição dos critérios de preservação e uso das faixas 
marginais de proteção de rios, lagoas e lagunas; e

XIII - dirimir, em primeira instância, eventuais conflitos relativos ao uso da água.

Parágrafo único - Das decisões dos CBHs caberá recurso ao CERHI.

Seção IV
DAS AGÊNCIAS DE ÁGUA

Art. 56 - As Agências de Água são entidades executivas, com personalidade 
jurídica própria, autonomias financeira e administrativa, instituídas e contro-
ladas por um ou mais Comitês de Bacia Hidrográfica (CBHs). 

Art. 57 - As Agências de Água não terão fins lucrativos, serão regidas pela Lei 
Federal nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, e por esta, e organizar-se-ão de 
acordo com a Lei Federal nº 9.790, de 23 de março de 1999, segundo quais-
quer das formas admitidas em direito.

Art. 58 - A qualificação da Agência de Água e conseqüente autorização de 
funcionamento, pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CERHI), ficarão 
condicionadas ao atendimento dos seguintes requisitos:
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I - prévia existência dos respectivos Comitês de Bacia Hidrográfica (CBHs); e

II - viabilidade financeira assegurada pela cobrança do uso dos recursos hí-
dricos, em sua área de atuação, comprovada nos respectivos Planos de Bacia 
Hidrográfica (PBHs).

Parágrafo único - As instituições de pesquisa e universidades poderão colabo-
rar com as Agências de Água, na prestação de assistência técnica, principal-
mente no que se refere ao desenvolvimento de novas tecnologias.

Art. 59 - Compete à Agência de Água, no âmbito de sua área de atuação:

I - manter balanço atualizado da disponibilidade de recursos hídricos; 

II - manter o cadastro de usuários de recursos hídricos;

III - efetuar, mediante delegação do outorgante, a cobrança pelo uso de re-
cursos hídricos; 

IV - analisar e emitir pareceres sobre os projetos e obras a serem financiados 
com recursos gerados pela cobrança do uso dos recursos hídricos e encaminhá-
-los à instituição financeira responsável pela administração desses recursos;

V - acompanhar a administração financeira dos recursos arrecadados com a 
cobrança pelo uso de recursos hídricos;

VI - implementar o Sistema Estadual de Informações sobre Recursos Hídricos 
(SEIRHI), em sua área de atuação;

VII - celebrar convênios e contratar financiamentos e serviços, para desempe-
nho de suas atribuições;

VIII - elaborar a sua proposta orçamentária e submetê-la à apreciação dos 
respectivos Comitês de Bacia Hidrográfica (CBHs);

IX - promover os estudos necessários à gestão dos recursos hídricos;

X - elaborar as propostas dos Planos de Bacia Hidrográfica (PBHs), para apre-
ciação pelos respectivos CBHs; e

XI - propor, aos respectivos CBHs:

a) o enquadramento dos corpos de água nas classes de uso, para encaminha-
mento ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CERHI); 

b) os valores a serem cobrados pelo uso dos recursos hídricos;

c) o plano de aplicação dos valores arrecadados com a cobrança pelo uso de 
recursos hídricos; e
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d) o rateio dos custos das obras de uso múltiplo, de interesse comum ou 
coletivo.

Parágrafo único - A Agência de Água poderá celebrar Termo de Parceria, 
conforme disposto na Lei Federal nº 9.790, de 23 de março de 1999, em seus 
artigos 9º a 15, com organismos estatais federais, estaduais ou municipais, 
destinados à formação de vínculo de cooperação entre as partes, para o 
fomento e a execução das atividades de interesse dos recursos hídricos. 

Seção V
DO SECRETARIADO EXECUTIVO DO CONSELHO  

ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS

Art. 60 - (VETADO)

Art. 61 - (VETADO)

I - gerenciar o Fundo Estadual de Recursos Hídricos (FUNDRHI); 

II - prestar todo o apoio administrativo, técnico e financeiro ao CERHI;

III - coordenar a elaboração do Plano Estadual de Recursos Hídricos (PERHI) e 
encaminhá-lo à aprovação do CERHI;

IV - instruir os expedientes provenientes dos Comitês de Bacia Hidrográfica 
(CBHs); 

V - coordenar o Sistema Estadual de Informações sobre Recursos Hídricos 
(SEIRHI); e

VI - elaborar o programa de trabalho e respectiva proposta orçamentária 
anual, e submetê-los à aprovação do CERHI.

Capítulo III
DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL  
DE INTERESSE DOS RECURSOS HÍDRICOS

Art. 62 - São consideradas, para os efeitos desta Lei, como Organizações da 
Sociedade Civil de Interesse dos Recursos Hídricos (OSCIRHIs), as seguintes 
entidades:

I - consórcios e associações intermunicipais de bacias hidrográficas;
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II - associações regionais, locais ou setoriais de usuários de recursos hídricos;

III - organizações técnicas e de ensino e pesquisa, voltados aos recursos hídri-
cos e ambientais;

IV - organizações não-governamentais com objetivo de defesa dos interesses 
difusos e coletivos da sociedade; e

V - outras organizações assim reconhecidas pelo Conselho Estadual de 
Recursos Hídricos (CERHI).

Art. 63 - Poderão ser qualificadas, pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos 
(CERHI), como Organização da Sociedade Civil de Interesse dos Recursos 
Hídricos (OSCIRHI), as pessoas jurídicas de direito privado, não-governamen-
tais, sem fins lucrativos e que atendam ao disposto na Lei Federal nº 9.790, de 
28 de março de 1999. 

TÍTULO III
DAS INFRAÇÕES E DAS PENALIDADES

Art. 64 - Considera-se infração a esta Lei, qualquer uma das seguintes 
ocorrências:

I - derivar ou utilizar recursos hídricos, independentemente da finalidade, 
sem a respectiva outorga de direito de uso;

II - fraudar as medições dos volumes de água utilizados ou declarar valores 
diferentes dos medidos;

III - descumprir determinações normativas ou atos que visem a aplicação 
desta Lei e de seu Regulamento;

IV - obstar ou dificultar as ações fiscalizadoras;

V - perfurar poços para extração de água subterrânea ou operá-los sem a 
devida autorização; e

VI - deixar de reparar os danos causados ao meio ambiente, fauna, bens 
patrimoniais e saúde pública.

Art. 65 - Sem prejuízo de outras sanções administrativas, cíveis e penais cabí-
veis, bem como da obrigação de reparação dos danos causados, as infrações 
estão sujeitas à aplicação das seguintes penalidades:

I - advertência, por escrito, a ser feita pelo respectivo Comitê de Bacia 
Hidrográfica (CBH), na qual poderão ser estabelecidos prazos para correção 
das irregularidades e aplicação das penalidades administrativas cabíveis;
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* II - multa simples ou diária, em valor monetário equivalente ao montante 
previsto na Lei Federal nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, ou outro índice 
sucedâneo, a ser aplicada pela entidade governamental competente; e/ou

* Nova redação dada pela Lei nº 4.247/2003. 

III - cassação da outorga de uso de água, efetivada pela autoridade que a 
houver concedido.

Parágrafo único - Em caso de reincidência, a multa será aplicada em dobro.

Art. 66 - Da imposição das penalidades previstas nos incisos I e II do artigo 
anterior, caberão recursos administrativos, no prazo de 10 (dez) dias, a contar 
da data de publicação, conforme dispuser o Regulamento.

Art. 67 - Da cassação da outorga, caberá pedido de reconsideração, a ser 
apresentado no prazo de 10 (dez) dias, a contar da ciência, seja por notificação 
postal ao infrator de endereço conhecido, seja pela publicação, nos demais 
casos, conforme dispuser o Regulamento.

TÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 68 - (VETADO)

Art. 69 - A instituição do Programa Estadual de Conservação e Revitalização 
de Recursos Hídricos (PROHIDRO) atende ao estabelecido pelo artigo 3º 
da Portaria nº 117, de 12 de novembro de 1998, do Ministro de Estado do 
Planejamento e Orçamento.

Art. 70 - (VETADO)

Art. 71 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 72 - Revogam-se as disposições em contrário.

 
Rio de Janeiro, 02 de agosto de 1999.

ANTHONY GAROTINHO

Governador
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LEI ESTADUAL Nº 4.247,  
DE 16 DE DEZEMBRO DE 2003

DISPÕE SOBRE A COBRANÇA PELA UTILI ZAÇÃO 
DOS RECURSOS HÍDRICOS DE DOMÍNIO DO 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.

A GOVERNADORA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 

Faço saber que a Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro decreta 
e eu sanciono a seguinte Lei:

Capítulo I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - A cobrança pelos usos de recursos hídricos sujeitos a outorga pelo 
Estado do Rio de Janeiro obedecerá às diretrizes e aos critérios definidos 
na presente lei e será implementada pelo órgão responsável pela gestão e 
execução da política estadual de recursos hídricos, exercida pela Fundação 
Superintendência Estadual de Rios e Lagoas - SERLA. 

Capítulo II
DOS OBJETIVOS

Art. 2º - A cobrança pelos usos dos recursos hídricos de domínio estadual 
objetiva:

I - reconhecer a água como bem econômico e como recurso limitado que 
desempenha importante papel no processo de desenvolvimento econômico e 
social, proporcionando aos usuários indicações de seu real valor e dos custos 
crescentes para sua obtenção;

II - incentivar a racionalização do uso da água;
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III - incentivar a localização e a distribuição espacial de atividades produtivas 
no território estadual;

IV - fomentar processos produtivos tecnologicamente menos poluidores;

V - obter recursos financeiros necessários ao financiamento de estudos e à 
aplicação em programas, projetos, planos, ações, obras, aquisições, serviços 
e intervenções na gestão dos recursos hídricos proporcionando a implemen-
tação da Política Estadual de Recursos Hídricos (PERHI);

VI - financiar pesquisas de recuperação e preservação de recursos hídricos 
subterrâneos.

* VII - Apoiar as iniciativas dos proprietários de terra onde se encontram as 
nascentes a fim de incentivar o reflorestamento e o aumento de seu volume 
de águas. 

* Inciso acrescentado pela Lei nº 5.234/2008.

Parágrafo único - A cobrança pelos usos dos recursos hídricos a que se refere 
a presente lei não dispensa o cumprimento das normas e padrões ambientais 
previstos na legislação, relativos ao controle da poluição das águas.

Capítulo III
DA COBRANÇA

Seção I
DA COMPETÊNCIA

Art. 3º - A cobrança pelos usos de recursos hídricos, sob a supervisão da 
Secretaria Estadual de Meio Ambiente, de que trata esta Lei, compete à 
Fundação Superintendência Estadual de Rios e Lagoas - SERLA, como o órgão 
responsável pela gestão e execução da política estadual de recursos hídricos, 
para arrecadar, distribuir e aplicar receitas oriundas da cobrança, segundo 
o plano de incentivos e aplicação de receitas definidos pelos comitês das 
respectivas bacias hidrográficas, onde estiverem organizados, em articulação 
com as prioridades apontadas pelo Plano de Bacia Hidrográfica.

Art. 4º - Serão cobrados os usos de recursos hídricos sujeitos a outorga, assim 
entendidos:

* I - derivação ou captação de parcela de água existente em um corpo d’água; 

* Nova redação dada pela Lei nº 5.234/2008.
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* II - extração de água de aqüífero; 

* Nova redação dada pela Lei nº 5.234/2008.

III - lançamento, em corpo de água, de esgotos e demais resíduos líquidos ou 
gasosos, tratados ou não, com o fim de sua diluição, transporte ou disposição 
final;

IV - aproveitamento dos potenciais hidrelétricos;

V - outros usos que alterem o regime, a quantidade ou a qualidade da água 
existente em um corpo hídrico.

Art. 5º - São considerados usos insignificantes de recursos hídricos de domínio 
estadual, para fins de outorga e cobrança:

I - as derivações e captações para usos de abastecimento público com 
vazões de até 0,4 (quatro décimos) litro por segundo, com seus efluentes 
correspondentes;

II - as derivações e captações para usos industriais ou na mineração com 
características industriais, com vazões de até 0,4 (quatro décimos) litro por 
segundo, com seus efluentes correspondentes;

III - as derivações e captações para usos agropecuários com vazões de até 0,4 
(quatro décimos) litro por segundo, com seus efluentes correspondentes;

IV - as derivações e captações para usos de aqüicultura com vazões de até 
0,4 (quatro décimos) litro por segundo, com seus efluentes correspondentes;

V - os usos de água para geração de energia elétrica em pequenas centrais 
hidrelétricas (PCHs), com potência instalada de até 1 MW (um megawatt).

* VI - as extrações de água subterrânea inferiores ao volume diário equivalen-
te a 5.000 (cinco mil) litros e respectivos efluentes, salvo se tratar de produtor 
rural, caso em que se mantém o parâmetro discriminado no inciso III deste 
mesmo artigo. 

* Nova redação dada pela Lei nº 5.234/2008.

§ 1º -  Independem, ainda, de outorga pelo poder público, o uso de recursos 
hídricos para a satisfação das necessidades de pequenos núcleos populacio-
nais, ou o de caráter individual, para atender às necessidades básicas da vida, 
distribuídos no meio rural ou urbano, e as derivações, captações, lançamentos 
e acumulações da água em volumes considerados insignificantes.

§ 2º - A caracterização como uso insignificante na forma do caput, não de-
sobriga os respectivos usuários ao atendimento de outras deliberações ou 
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determinações do órgão gestor e executor da política de recursos hídricos 
competentes, inclusive cadastramento ou solicitação de informação. 

Seção II
DA IMPLANTAÇÃO

Art. 6º - A implantação da cobrança prevista nesta lei será feita de forma gra-
dativa e com a organização de um cadastro específico de usuários de recursos 
hídricos.

Parágrafo único -O cadastro específico de usuários deverá ser elaborado no 
prazo máximo de 12 (doze) meses, devendo ainda ser atualizado anualmente.

Art. 7º - O processo, a periodicidade, a forma e as demais normas comple-
mentares de caráter técnico e administrativo, que sejam inerentes à cobrança 
pelo uso de recursos hídricos, serão definidos mediante ato da Fundação 
Superintendência Estadual de Rios e Lagoas.

Seção III
DAS CONDIÇÕES

Art. 8º - Na fixação dos valores a serem cobrados pelo uso de recursos hídri-
cos, devem ser observados os seguintes aspectos:

I - nas derivações, captações e extrações de água e nos aproveitamentos 
hidrelétricos:

a) a natureza do corpo d’água - superficial e subterrâneo;

b) a classe de uso preponderante em que estiver enquadrado o corpo d’água 
no local do uso ou da derivação;

c) a disponibilidade hídrica local;

d) o grau de regularização assegurado por obras hidráulicas;

e) o volume captado, extraído ou derivado e seu regime de variação;

f) o consumo segundo o tipo de utilização da água;

g) a finalidade a que se destinam;

h) a sazonalidade;
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i) as características dos aqüíferos;

j) as características físico-químicos e biológicas da água no local;

l) a localização do usuário na Bacia;

m) as práticas de conservação e manejo do solo e da água.

II - No lançamento para diluição, transporte e assimilação de efluentes:

a) a classe de uso preponderante em que estiver enquadrado o corpo d’água 
receptor no local;

b) o grau de regularização assegurado por obras hidráulicas;

c) a carga lançada e seu regime de variação, ponderando-se os parâmetros 
orgânicos e físico-químicos dos efluentes;

d) a natureza da atividade;

e) a sazonalidade;

f) a vulnerabilidade dos aqüíferos;

g) as características físico-químicas e biológicas do corpo receptor no local do 
lançamento;

h) a localização do usuário na Bacia;

i) as práticas de conservação e manejo do solo e da água.

Art. 9º - Poderá ser aceito como pagamento, ou parte do pagamento, da ou-
torga de uso dos recursos hídricos o custo das benfeitorias e equipamentos, 
bem como de sua conservação, efetivamente destinados à captação, arma-
zenamento e uso das águas das chuvas, bem como do reaproveitamento das 
águas servidas.

Art. 10 - Fica estipulada a cobrança por meio de preço público sobre os usos 
de recursos hídricos.

Parágrafo único - A receita, produto da cobrança, objeto desta Lei, será 
vinculada ao Fundo Estadual de Recursos Hídricos -FUNDRHI, para onde será 
destinada, visando ao financiamento da implementação dos instrumentos de 
gestão de recursos hídricos de domínio do Estado do Rio de Janeiro, desen-
volvimento das ações, programas e projetos decorrentes dos Planos de Bacia 
Hidrográfica e dos programas governamentais de recursos hídricos.

Art. 11 - Para os fins tratados nesta lei, devem também ser considerados os 
seguinte critérios:
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I - Revogado pela Lei nº 5.234/2008.

* II - do montante arrecadado pela cobrança sobre o uso dos recursos hídri-
cos de domínio estadual, serão aplicados 90% (noventa por cento) na bacia 
hidrográfica arrecadadora, bem como os outros 10% (dez por cento) no órgão 
gestor de recursos hídricos do Estado do Rio de Janeiro; 
* Nova redação dada pela Lei nº 5.234/2008.

* III - Dos valores arrecadados com as demais receitas do Fundo Estadual de 
Recursos Hídricos - FUNDRHI, serão aplicados no mínimo 50% nos contratos 
de gestão das entidades delegatárias de comitês de bacia com baixa arreca-
dação pela cobrança sobre os usos dos recursos hídricos, sendo o restante 
aplicado no órgão gestor de recursos hídricos e em ações e investimentos, em 
qualquer Região Hidrográfica, mediante proposta enviada pelo órgão gestor e 
aprovação pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CERHI.
* Nova redação dada pela Lei nº 5.639/2010.

* IV - em virtude da transposição das águas do rio Paraíba do Sul para a bacia 
do rio Guandu, serão aplicados, obrigatoriamente, na bacia hidrográfica do 
rio Paraíba do Sul, 15% (quinze por cento) dos recursos oriundos da cobrança 
pelo uso de água bruta na bacia hidrográfica do rio Guandu, até que novos 
valores sejam aprovados pelo Comitê para Integração da Bacia do Rio Paraíba 
do Sul - CEIVAP e Comitê Guandu, e referendado pelo CERHI. 
* Nova redação dada pela Lei nº 5.234/2008.

V - Revogado pela Lei nº 5.234/2008.

Capítulo IV
DAS SANÇÕES E PENALIDADES

Art. 12 - Os débitos decorrentes da cobrança pelo uso dos recursos hídricos, 
não pagos, em tempo hábil, pelos respectivos responsáveis, serão inscritos na 
dívida ativa, conforme regulamento próprio.

Art. 13 - Sem prejuízo de outras sanções administrativas, cíveis e penais cabí-
veis, bem como da obrigação de reparação dos danos causados, as infrações 
estão sujeitas à aplicação de multa, simples ou diária, em valor monetário 
equivalente ao montante previsto na Lei Federal nº 9.605, de 12 de fevereiro 
de 1998, ou outro índice sucedâneo, a ser aplicada pela entidade governa-
mental competente.
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Art. 14 - Sem prejuízo de cobrança administrativa ou judicial, incidirão sobre 
o montante devido por usuário inadimplente:

I - juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, calculados cumulativamen-
te pro rata temporis, desde o vencimento do débito até o dia de seu efetivo 
pagamento.

II - multa de 10% (dez por cento), aplicada sobre o montante final apurado,

III - encargos específicos previstos na legislação sobre a dívida ativa do Estado 
do Rio de Janeiro.

Art. 15 - O não pagamento dos valores da cobrança até a data do vencimento 
acarretará a suspensão ou perda do direito de uso, outorgado pelo órgão 
gestor e executor da política de estadual de recursos hídricos, na forma a ser 
definida em regulamento.

Art. 16 - A informação falsa dos dados relativos à vazão captada, extraída, de-
rivada ou consumida e à carga lançada pelo usuário, sem prejuízo das sanções 
penais, acarretará:

I - o pagamento do valor atualizado do débito apurado, acrescido de multa de 
10% (dez por cento) sobre seu valor, dobrada a cada reincidência; e

II - a cassação do direito de uso a critério do outorgante, a ser definida em 
regulamento.

Art. 17 - Das sanções de que trata o art. 16 desta lei, caberá recurso à 
autoridade administrativa competente, nos termos a serem definidos em 
regulamento.

Capítulo V
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS

Art. 18 - O pagamento de que trata esta lei, não confere direitos adicionais em 
relação ao uso de água bruta, prevalecendo todas as disposições referentes a 
prazo de duração e modalidade da outorga, estabelecidas mediante decreto.

Art. 19 - A fórmula de cálculo e demais condições da cobrança serão fixados 
conforme os critérios que se seguem:

Cobrança mensal total = Qcap x [ K0 + K1 + (1 - K1) x (1 -K2 K3) ] x PPU

Onde:
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Qcap corresponde ao volume de água captada durante um mês (m3/mês).

K0 expressa o multiplicador de preço unitário para captação (inferior a 1,0 
(um) e definido pela SERLA).

K1 expressa o coeficiente de consumo para a atividade do usuário em questão, 
ou seja, a relação entre o volume consumido e o volume captado pelo usuário 
ou o índice correspondente à parte do volume captado que não retorna ao 
manancial.

K2 expressa o percentual do volume de efluentes tratados em relação ao 
volume total de efluentes produzidos ou o índice de cobertura de tratamento 
de efluentes doméstico ou industrial, ou seja, a relação entre a vazão efluente 
tratada e a vazão efluente bruta.

K3 expressa o nível de eficiência de redução de DBO (Demanda Bioquímica de 
Oxigênio) na Estação de Tratamento de Efluentes.

PPU é o Preço Público Unitário correspondente à cobrança pela captação, 
pelo consumo e pela diluição de efluentes, para cada m3 de água captada 
(R$/ m3).

C = Qcap x k0 x PPU + Qcap x k1 x PPU + Qcap x (1 - k1) x (1 - k2 k3) x PPU

1ª Parcela 2ª Parcela 3ª Parcela

1ª Parcela: cobrança pelo volume de água captada no manancial.

2ª Parcela: cobrança pelo consumo (volume captado que não retorna ao 
corpo hídrico).

3ª Parcela: cobrança pelo despejo do efluente no corpo receptor.

§ 1º -  A metodologia e os critérios aplicáveis aos usuários do setor agropecu-
ário são os descritos no caput deste artigo, observados os seguintes aspectos:

I - Preço Público Unitário (PPU) no valor de R$ 0,0005 (cinco décimos de 
milésimo de real) por metro cúbico;

II - coeficiente k0 igual a 0,4 (quatro décimos); 

III - os valores de Qcap e k1 serão informados pelos usuários, sujeitos à fisca-
lização prevista na legislação pertinente;

IV - o valor da terceira parcela da fórmula, referente à redução de DBO, é igual 
a zero, exceto para o caso de suinocultura, quando deverão ser informados 
pelos usuários os valores de k2 e k3;
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V - aplicada a fórmula de cálculo, fica estabelecido que a cobrança dos usuários 
do setor agropecuário não poderá exceder a 0,5% (cinco décimos por cento) 
dos custos de produção, e os usuários que se considerem onerados acima 
deste limite deverão comprovar junto à SERLA, seus custos de produção, de 
modo a ter o valor da cobrança limitado.

§ 2º - A metodologia e os critérios aplicáveis às atividades de aqüicultura são 
os descritos no caput deste artigo, observadas as seguintes considerações:

I - Preço Público Unitário (PPU) no valor de R$ 0,0004 (quatro décimos de 
milésimo de real) por metro cúbico;

II - coeficiente k0 igual a 0,4 (quatro décimos); 

III - o valor de Qcap será informado pelos usuários, sujeitos à fiscalização 
prevista na legislação pertinente;

IV - os valores de k1, referente ao consumo, e da terceira parcela da fórmula, 
referente à redução de DBO, serão iguais a zero.

V - aplicada a fórmula de cálculo, fica estabelecido que a cobrança desta 
atividade não poderá exceder a 0,5% (cinco décimos por cento) dos custos 
de produção, e os usuários que se considerem onerados acima deste limite 
deverão comprovar junto à SERLA, seus custos de produção, de modo a ter o 
valor da cobrança limitado.

§ 3º - A metodologia e os critérios aplicáveis às demais atividades são os 
descritos no caput deste artigo, observadas as seguintes considerações:

I - Preço Público Unitário (PPU) no valor de R$ 0,02 (dois centavos de real) por 
metro cúbico;

II - coeficiente k0 igual a 0,4 (quatro décimos); 

III - o valor de Qcap e de k1 serão informados pelos usuários, sujeitos à fisca-
lização prevista na legislação pertinente;

IV - o valor da terceira parcela da fórmula, referente à redução de DBO, repre-
senta a relação entre a vazão efluente tratada e a vazão efluente bruta (k2), e 
K3 expressa o nível de eficiência de redução de DBO (Demanda Bioquímica de 
Oxigênio) na Estação de Tratamento de Efluentes.

Art. 20 - Os usuários do setor de geração de energia elétrica em pequenas 
centrais hidrelétricas (PCHs) pagarão pelo uso de recursos hídricos com base 
na seguinte fórmula:

C= GH x TAR x P
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Onde:

C - é a cobrança mensal total a ser paga por cada PCH, em reais.

GH - é o total da energia gerada por uma PCH em um determinado mês, 
informado pela concessionária, em MWh (megawatt/hora).

TAR - é o valor da Tarifa Atualizada de Referência definida pela Agência 
Nacional de Energia Elétrica com base na Resolução ANEEL nº 66, de 22 de 
fevereiro de 2001, ou naquela que a suceder, em R$/MWh.

P - é o percentual definido a título de cobrança sobre a energia gerada.

§ 1º - Fica estabelecido o valor de 0,75% (setenta e cinco centésimos por 
cento) para o percentual P.

§ 2º - São consideradas PCHs, para fins de aplicação do previsto no caput, as 
usinas hidrelétricas a que se referem os artigos 2º e 3º da Resolução ANEEL 
nº 394, de 04 de dezembro de 1998, ou a norma jurídica que lhe suceda, 
ressalvadas as que se enquadram como usos insignificantes.

Art. 21 - Os usos de recursos hídricos em atividades de mineração que alterem 
o regime dos corpos de água de domínio estadual deverão ter os procedimen-
tos de cobrança definidos no prazo máximo de 6 (seis) meses, contado a partir 
do início efetivo da cobrança, ressalvado o disposto no art. 5º desta Lei.

Art. 22 - Os critérios e valores de cobrança estabelecidos nos arts. 19 e 20 des-
ta lei são de caráter provisório, condicionando-se a sua validade até a efetiva 
implantação dos demais comitês de bacia, bem como respectivos planos de 
bacia hidrográfica.

Art. 23 - Os artigos a seguir, todos da Lei nº 3.239, de 02 de agosto de 1999, 
sofrem as seguintes modificações:

a) O art. 23, de parágrafo único, passa a ter a seguinte redação:

“Art. 23

(...)

Parágrafo único - Na ausência dos Planos de Bacia Hidrográfica - PBHs, 
caberá ao órgão gestor de recursos hídricos estadual estabelecer as 
prioridades apontadas pelo caput deste artigo”. 

LEI ESTADUAL Nº 4.247/03



104 Base Legal para a Gestão das Águas do Estado do Rio de Janeiro (1997-2021)

b) O art. 40, do inciso VIII, passa a ter a seguinte redação:

“Art. 40 

(...)

VIII - implementar a cobrança pelo uso dos recursos hídricos”. 

c) Os arts. 22, §§ 1º e 3º, 27, § 2º , 49, I, b e II, e 65, II, passam vigorar com a 
seguinte redação:

“Art. 22

(...)

§ 1º - Independem de outorga pelo poder público, conforme a ser 
definido pelo órgão gestor e executor de recursos hídricos estadual, o 
uso de recursos hídricos para a satisfação das necessidades de peque-
nos núcleos populacionais, ou o de caráter individual, para atender às 
necessidades básicas da vida, distribuídos no meio rural ou urbano, 
e as derivações, captações, lançamentos e acumulações da água em 
volumes considerados insignificantes

.......................................................

§ 3º - A outorga e a utilização de recursos hídricos, para fins de geração 
de energia elétrica, obedecerão ao determinado no Plano Estadual de 
Recursos Hídricos (PERHI) e no Plano de Bacia Hidrográfica (PBH) e, na 
sua ausência, as determinações do órgão gestor de recursos hídricos 
do Estado do Rio de Janeiro.”

“Art. 27

(...)

§ 2º - A cobrança pelo uso dos recursos hídricos não exime o usuário, 
do cumprimento das normas e padrões ambientais previstos na legis-
lação, relativos ao controle da poluição das águas, bem como sobre a 
ocupação de áreas de domínio público estadual.”

“Art. 49

(...)

I - ..................................................
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b) custeio de despesas de operação e expansão da rede hidrometeo-
rológica e de monitoramento da qualidade da água, de capacitação de 
quadros de pessoal em gerenciamento de recursos hídricos e de apoio 
à instalação de Comitê de Bacia Hidrográfica (CBH); e demais ações 
necessárias para a gestão dos recursos hídricos, ou

(...)

II - as despesas previstas nas alíneas “b” e “c” , do inciso I deste artigo 
estarão limitadas a 10% (dez por cento) do total arrecadado e serão 
aplicadas no órgão gestor dos recursos hídricos do Estado do Rio de 
Janeiro”

“Art. 65

(...)

II - multa simples ou diária, em valor monetário equivalente ao mon-
tante previsto na Lei Federal nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, ou 
outro índice sucedâneo, a ser aplicada pela entidade governamental 
competente; e/ou”

* Art. 24 - Os acréscimos de custos verificados nos processos produtivos pre-
vistos nessa Lei farão parte da composição dos custos para revisão tarifária 
a ser analisada pela Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do 
Estado do Rio de Janeiro - AGENERSA. 

* Nova redação dada pela Lei nº 5.234/2008.

§ 1º -  Os custos tributários oriundos dessa cobrança poderão ser 
abatidos dos valores cobrados pelo órgão gestor;

§ 2º -  O repasse decorrente da cobrança pelo uso da água pelos pres-
tadores dos serviços de saneamento será explicitado na conta de água 
do consumidor, sendo o valor recolhido ao FUNDRHI;

§ 3º -  Para fins da fórmula de cálculo prevista nos artigos 19 e seguin-
tes, não serão considerados os volumes destinados aos consumidores 
beneficiados pela tarifa social, aos quais não será efetuado o repasse;

§ 4º -  A cobrança pela utilização dos recursos hídricos não deve ultra-
passar o percentual de 2% (dois por cento) sobre a arrecadação efetiva 
dos prestadores de serviços de saneamento;
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§ 5º -  O pagamento em razão da cobrança pelos recursos hídricos será 
realizado diretamente pelas distribuidoras de água ao FUNDRHI. 

Art. 25 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo 
efeitos a partir de 1º de janeiro de 2004, revogando-se as disposições em 
contrário.

Rio de Janeiro, 16 de dezembro de 2003.

ROSINHA GAROTINHO

Governadora
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LEI ESTADUAL Nº 5.101,  
DE 04 DE OUTUBRO DE 2007

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO INSTITUTO 
ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA E SOBRE OU
TRAS PROVIDÊNCIAS PARA MAIOR EFICIÊNCIA 
NA EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS ESTADUAIS DE 
MEIO AMBIENTE, DE RECUR SOS HÍDRICOS E 
FLORESTAIS.

O Governador do Estado do Rio de Janeiro 

Faço saber que a Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro decreta 
e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Esta Lei dispõe sobre a unificação da atuação da administração indi-
reta estadual em matéria ambiental, visando maior eficiência na preservação 
do meio ambiente. 

Art. 2º - Fica criado o Instituto Estadual do Ambiente - INEA, entidade inte-
grante da Administração Pública Estadual Indireta, submetida a regime autár-
quico especial e vinculada à Secretaria de Estado do Ambiente, com a função 
de executar as políticas estaduais do meio ambiente, de recursos hídricos e de 
recursos florestais adotadas pelos Poderes Executivo e Legislativo, com sede 
na Capital do Estado.

§ 1º - O Instituto terá como órgão máximo o Conselho Diretor, devendo 
contar, também, com uma Procuradoria, uma Corregedoria, uma Biblioteca, 
um Laboratório de Análises de Qualidade Ambiental, uma Ouvidoria e 09 
(nove) Agências Regionais, além das unidades especializadas incumbidas de 
diferentes funções.

§ 2º - A natureza de autarquia especial conferida ao Instituto é caracterizada 
por autonomia administrativa, financeira e patrimonial, assegurando-se-lhe, 
nos termos desta Lei, as prerrogativas necessárias ao exercício adequado de 
sua competência.
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§ 3º - O Instituto integrará o Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, 
o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos - SNGRH, Sistema 
Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos - SEGRH e Sistema Nacional 
de Unidades de Conservação - SNUC.

Art. 3º - A instalação do Instituto implicará na extinção da Fundação Estadual 
de Engenharia do Meio Ambiente - FEEMA , da Fundação Superintendência 
Estadual de Rios e Lagoas - SERLA, da Fundação Instituto Estadual de Florestas 
-IEF, com a conseqüente transferência de suas competências e atribuições.

Art. 4º - Caberá ao Poder Executivo instalar o Instituto, devendo o seu 
regulamento, aprovado por decreto do Governador, fixar-lhe a estrutura 
organizacional.

§ 1º - A edição do regulamento marcará:

I - a instalação do Instituto, investindo-o automaticamente no exercício de 
suas atribuições e

II - a extinção: 

a) da Fundação Estadual de Engenharia do Meio-Ambiente - FEEMA, criada 
pelo Decreto-lei nº 39, de 24 de março de 1975;

b) da Fundação Superintendência Estadual de Rios e Lagoas - SERLA, criada 
pelo Decreto-lei nº 39, de 24 de março de 1975, e transformada em Fundação 
por meio da Lei nº 1.671, de 21 de junho de 1990;

c) da Fundação Instituto Estadual de Florestas - IEF, criada pela Lei nº 1.071, 
de 18 de novembro de 1986, e transformada em fundação pela Lei nº 1.315, 
de 07 de junho de 1988.

III - a transferência ao Instituto de todo o acervo técnico e patrimonial e de 
todos os cargos em comissão e funções gratificadas das fundações menciona-
das no inciso II;

IV - a transferência ao Instituto de todas as atribuições e competências ante-
riormente exercidas pelas fundações mencionadas no inciso II.

§ 2º - As receitas arrecadadas pelas fundações referidas passarão a ser arre-
cadadas pelo Instituto.

Art. 5º - Ao Instituto compete implementar, em sua esfera de atribuições, a 
política estadual de meio ambiente e de recursos hídricos fixada pelos órgãos 
competentes, em especial:
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I - conduzir os processos de licenciamento ambiental de competência estadu-
al e expedir as respectivas licenças, determinando a realização e aprovando os 
estudos prévios de impacto ambiental, observado o disposto no § 1º deste artigo;

II - exercer o poder de polícia em matéria ambiental e de recursos hídricos, 
sem prejuízo das atribuições dos demais órgãos do Sistema Estadual de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos, aplicando medidas acauteladoras e san-
ções administrativas, em decorrência da prática de infrações administrativas 
ambientais, observado o disposto nos §§ 2º  e 3º deste artigo;

III - expedir normas regulamentares sobre as matérias de sua competência, 
respeitadas as competências dos órgãos de deliberação coletiva vinculados 
à Secretaria de Estado do Ambiente, em especial o Conselho Estadual de 
Recursos Hídricos e a Comissão Estadual de Controle Ambiental - CECA;

IV - editar atos de outorga e extinção de direito de uso dos recursos hídricos;

V - efetuar a cobrança aos usuários pelo uso dos recursos hídricos, sem preju-
ízo das atribuições dos demais órgãos do Sistema Estadual de Gerenciamento 
de Recursos Hídricos;

VI - aprovar Projetos de Alinhamento de Rio (PAR) e Projetos de Alinhamento 
de Orla de Lagoa ou Laguna (PAOL), demarcar Faixas Marginais de Proteção 
(FMP) e expedir autorização prevista na Lei nº 650, de 11 de janeiro de 1983, 
observado, quanto a esta, o § 4º deste artigo;

VII - gerir as unidades estaduais de conservação da natureza e outros espaços 
territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, incluindo 
aqueles não previstos no Sistema Nacional de Unidades de Conservação - SNUC;

VIII - fixar o valor a ser cobrado pela visitação das unidades estaduais de 
conservação, bem como pelos serviços e atividades de cada unidade;

IX - expedir a autorização de que trata o § 3º do art. 36 da Lei Federal nº 
9.985, de 18 de julho de 2000, observado o disposto no § 4º deste artigo;

X - celebrar termos de ajustamento de conduta, nas hipóteses previstas 
na legislação;

XI - Resolver quanto à celebração, alteração ou extinção de seus contratos, bem 
como quanto à nomeação, exoneração e demissão de servidores, realizando 
os procedimentos necessários, na forma em que dispuser o regulamento;

XII - adquirir, administrar e alienar seus bens, observada a legislação específica;
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XIII - formular à Secretaria de Estado do Ambiente - SEA proposta de 
orçamento;

XIV - aprovar o seu regimento interno;

XV - elaborar relatório anual de suas atividades, nele destacando o cumpri-
mento da política de meio ambiente, dos recursos hídricos e dos recursos 
florestais;

XVI - enviar o relatório anual de suas atividades à Secretaria de Estado do 
Ambiente -SEA e, por intermédio da Chefia do Poder Executivo, à Assembléia 
Legislativa do Estado, disponibilizando-o posteriormente na rede mundial de 
computadores;

XVII - promover ações de recuperação ambiental;

XVIII - realizar ações de controle e desenvolvimento florestal.

§ 1º - A expedição da licença ambiental será de competência da Comissão 
Estadual de Controle Ambiental - CECA nas seguintes hipóteses:

I - atividades e empreendimentos executados pelo próprio Instituto e que 
estejam sujeitos ao licenciamento ambiental;

II - atividades e empreendimentos previstos nos incisos III, V e XII do art. 1º da 
Lei nº 1.356, de 03 de outubro de 1988;

III - outras atividades potencialmente causadoras de significativa degradação 
do meio ambiente especificadas no regulamento desta Lei;

§ 2º - O regulamento da presente Lei poderá estabelecer que a aplicação 
de determinadas sanções seja atribuída à Comissão Estadual de Controle 
Ambiental - CECA ou ao Secretário de Estado do Ambiente.

§ 3º - O regulamento da presente Lei poderá estabelecer as hipóteses nas 
quais, contra decisões finais tomadas pelo Instituto, caberá a interposição de 
recurso administrativo, a ser apresentado no prazo de 15 (quinze) dias, peran-
te a Comissão Estadual de Controle Ambiental - CECA ou perante o Secretário 
de Estado do Ambiente.

§ 4º - Quando as atividades ou empreendimentos sujeitos à obtenção das 
autorizações de que tratam os incisos VI e IX do caput deste artigo estiverem 
igualmente sujeitas ao licenciamento ambiental estadual, este absorverá as 
autorizações em questão.
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Art 6º - O INEA poderá proceder à descentralização do licenciamento am-
biental de atividades de pequeno e médio impacto ambiental aos municípios, 
desde que cumpridas as seguintes condições:

I - disponha o município de infra-estrutura administrativa necessária para 
execução do convênio, dando conhecimento para o público do local onde 
serão requeridas as licenças;

II - tenha implementado e em funcionamento o Conselho Municipal de Meio 
Ambiente, instância colegiada, consultiva e deliberativa de gestão ambiental, 
com representação da sociedade civil paritária à do Poder Público;

III - possua, nos quadros do órgão municipal de meio ambiente, ou à dispo-
sição desse órgão, profissionais habilitados para realização do licenciamento 
ambiental;

IV - possua servidores municipais com competência para o exercício da fisca-
lização ambiental da atividade licenciada, bem como estrutura própria para 
o exercício de força coercitiva, no sentido de aplicar as penalidades previstas 
em lei;

V - possua legislação suplementar própria, necessária a disciplinar o licencia-
mento ambiental e prevendo sanções administrativas pelo descumprimento 
das restrições de licença e para reprimir outras infrações administrativas 
ambientais;

VI - possua plano diretor e

VII - tenha implantado o Fundo Municipal de Meio Ambiente.

Parágrafo único - Os Municípios limítrofes poderão estabelecer consórcios 
objetivando potencializar a infra-estrutura, os técnicos e as despesas neces-
sárias ao licenciamento.

Capítulo II
DO CONSELHO DIRETOR

Art. 7º - O Conselho Diretor será composto por um diretor-presidente, um 
vice-presidente e seis diretores, cabendo ao presidente voto próprio e de 
qualidade, e decidirá por maioria absoluta.

Parágrafo único - Cada diretor votará com independência, fundamentando 
seu voto.
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Art. 8º - As sessões do Conselho Diretor serão registradas em atas, que ficarão 

arquivadas na Biblioteca e na rede mundial de computadores, no sítio eletrô-
nico do Instituto, disponíveis para conhecimento geral.

§ 1º - Quando a publicidade puder violar segredo protegido por lei, os regis-
tros correspondentes serão mantidos em sigilo.

§ 2º - As sessões deliberativas do Conselho Diretor que se destinem a decidir 
sobre processos de licenciamento ambiental serão públicas, permitidas as 
suas gravações por meios eletrônicos e assegurado aos interessados o direito 
de delas obter transcrições, ressalvado o disposto na parte final do inciso VI 
do art. 9º da presente Lei.

§ 3º - O Conselho Diretor se reunirá no mínimo uma vez por mês.

Art. 9º - Compete ao Conselho Diretor:

I - submeter ao Governador, por intermédio da Secretaria de Estado do 
Ambiente, as modificações do regulamento do Instituto;

II - editar normas sobre matérias de competência do Instituto;

III - aprovar o regimento interno;

IV - Resolver sobre a aquisição e a alienação de bens;

V - autorizar a contratação de serviços de terceiros, na forma da legislação 
em vigor;

VI - decidir sobre processos de licenciamento ambiental de competência do 
Instituto, observado o §1º do art. 5º desta Lei, ressalvadas as hipóteses de ati-
vidades ou empreendimentos de baixo impacto, que poderão ser submetidos 
a processos simplificados de licenciamento, cometidos à diretoria específica.

VII - deliberar sobre as minutas de atos normativos que serão disponibilizados 
à consulta pública.

Parágrafo único - Fica vedada a realização por terceiros da fiscalização de com-
petência do INEA, ressalvadas as atividades de apoio técnico e administrativo, 
bem como a fiscalização que tenha sido objeto de delegação por meio de con-
vênio ou outro instrumento celebrado com pessoas jurídicas de direito público.

Art. 10 - O Conselho Diretor submeterá relatório anual ao Governador e ao 
Tribunal de Contas, nos termos da regulamentação desta Lei.
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Art. 11 - Os membros do Conselho Diretor deverão ter reputação ilibada, 
formação universitária e elevado conceito no campo de sua especialidade, 
devendo ser escolhidos e nomeados pelo Governador.

Parágrafo único - (VETADO).

Art. 12 - Caberá também aos diretores a direção dos órgãos administrativos 
do Instituto.

Art. 13 - Até dois anos após deixar o cargo, é vedado ao membro do Conselho 
Diretor representar qualquer pessoa ou interesse perante o Instituto.

Parágrafo único - É vedado, ainda, ao ex-membro do Conselho Diretor do INEA 
e da Comissão Estadual de Controle Ambiental - CECA utilizar informações 
privilegiadas obtidas em decorrência do cargo exercido, sob pena de incorrer 
nas penalidades da legislação vigente.

Art. 14 - Cabe ao diretor-presidente a representação do Instituto, o comando hierár-
quico sobre o pessoal e o serviço, exercendo todas as competências administrativas 
correspondentes, bem como a presidência das sessões do Conselho Diretor.

§ 1º -  O Instituto contará com uma Procuradoria, sendo o cargo de Procurador-
Chefe privativo de Procurador do Estado.

§ 2º - A representação judicial do Instituto será exercida pela Procuradoria-
Geral do Estado.

Capítulo III
DA ATIVIDADE E DO CONTROLE

Art. 15 - A atividade do Instituto será juridicamente condicionada pelos 
princípios da legalidade, probidade administrativa, supremacia do interesse 
público, celeridade, finalidade, razoabilidade, proporcionalidade, impessoali-
dade, igualdade, publicidade, eficiência, devido processo legal, ampla defesa 
e moralidade.

Art. 16 - Ressalvados os documentos e os autos cuja divulgação possa violar 
segredo protegido ou a intimidade nos termos da legislação própria vigente, 
todos os demais, uma vez finalizados, permanecerão abertos à consulta do 
público na Biblioteca e, sempre que possível, no sítio eletrônico do Instituto.

Parágrafo único - Desde que requerido e aprovado na forma do caput des-
te artigo o Instituto garantirá o tratamento confidencial das informações 
técnicas, operacionais, econômico-financeiras e contábeis que solicitar às 
empresas, nos termos do regulamento.
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Art. 17 - Os atos normativos ou decisórios do Instituto deverão ser sempre 
acompanhados da exposição formal dos motivos que os justifiquem.

Art. 18 - Os atos normativos somente produzirão efeito após publicação no 
Diário Oficial do Estado e, aqueles de alcance particular, após a correspon-
dente notificação.

Art. 19 - Na invalidação de atos será garantida previamente a manifestação 
dos interessados.

Art. 20 - O Ouvidor e o Corregedor serão nomeados pelo Governador para 
mandatos de dois anos, admitida uma única recondução, devendo possuir 
notável saber jurídico, administrativo e comprovada experiência na área 
ambiental. 

Parágrafo único - O Ouvidor terá acesso a todos os assuntos e contará com o 
apoio administrativo de que necessitar, competindo-lhe produzir, semestral-
mente ou quando oportuno, apreciações críticas sobre a atuação do Instituto, 
encaminhando-as ao Conselho Diretor, à Secretaria de Estado do Ambiente, 
a outros órgãos do Poder Executivo e à Assembléia Legislativa do Estado, 
fazendo publicá-las para conhecimento geral.

Art. 21 - A Corregedoria acompanhará e fiscalizará permanentemente o 
desempenho dos servidores do Instituto, avaliando sua eficiência e o cumpri-
mento dos deveres funcionais, realizando correições e conduzindo processos 
disciplinares na forma do regulamento.

Capítulo IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 22 - O Poder Executivo poderá, com a participação do Instituto, celebrar con-
vênios ou outros instrumentos com pessoas jurídicas de direito público, tendo 
como objeto a execução conjunta, ou por delegação, de atividades específicas e 
determinadas que, objeto da presente Lei, sejam de competência do Estado ou 
das demais pactuantes.

§ 1 º - A celebração de convênios ou outros instrumentos com pessoas de direito 
público, previstos no caput deste artigo, deverá ser comunicada à Assembléia 
Legislativa do Estado do Rio de Janeiro.

§ 2º - Fica proibida a contratação de auditoria ambiental e EIA/RIMAs por paren-
tes até o 2º grau dos gestores do órgão, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro.

Art. 23 - Serão transferidos para o quadro de pessoal do Instituto, a contar 
da data de sua instalação, todos os cargos de provimento efetivo e empregos 
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públicos integrantes dos quadros de pessoal das fundações referidas no inciso 
II do §1º do art. 4º desta Lei.

§ 1º - Lei específica, de iniciativa do Poder Executivo, disporá sobre o quadro 
de cargos e carreiras do Instituto e sobre as eventuais transformações dos 
cargos transferidos na forma do caput deste artigo.

§ 2º - Os servidores públicos titulares de cargos de provimento efetivo serão 
organizados em quadro permanente e os empregados públicos, em quadro 
suplementar, permanecendo estes regidos pela legislação trabalhista perti-
nente, com garantia de seus direitos e vantagens, extinguindo-se os empregos 
à medida em que vagarem.

Art. 24 - Os servidores do INEA serão regidos pelo Regime Estatutário.

Art. 25 - Ficam criados os cargos mencionados nos quantitativos e com atri-
buições previstos no Anexo I desta Lei.

Art. 26 - Fica desde já autorizada a abertura e realização de concurso público 
de provas para o preenchimento de 75 (setenta e cinco) vagas de nível supe-
rior descritas no Anexo I, bem como de 170 (cento e setenta) vagas existentes 
e ociosas de nível médio e superior indicadas no Anexo III, previstas na Lei 
nº 4.791/2006, na Lei nº 4.792/2006 e na Lei nº 4.793/2006, totalizando 245 
(duzentos e quarenta e cinco) vagas.

Parágrafo único - O regime de trabalho de que trata o caput do presente 
artigo é de 40 (quarenta) horas semanais.

Art. 27 - Os artigos 13, 25, 29 e 30, da Lei nº 3.467, de 14 de setembro de 
2000, que fica acrescida de um artigo 24-A, passam a vigorar com a seguinte 
redação, modificando-se ainda o título da Seção IV do Capítulo II:

 
“Art. 13 - O auto de infração será lavrado com base no auto de cons-
tatação e nos demais elementos do processo, pelo servidor ou órgão 
próprio do Instituto Estadual do Ambiente - INEA ou, quando assim 
estabelecido em Regulamento, pelo órgão próprio ou pelo titular da 
Secretaria de Estado do Ambiente.

Parágrafo único - (...)

(...)

II - o prazo para interposição de impugnação;

(...) 
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Seção IV
DA IMPUGNAÇÃO E DO RECURSO

Art. 24 - A - Contra o auto de infração poderá ser interposta impugna-
ção, no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, contados da data 
da ciência da autuação. 

§ 1º - Caso formulado pedido de produção de provas o processo será 
instruído na forma dos artigos 16 a 22 desta Lei.

§ 2º - Inexistindo pedido de produção de provas ou tendo sido formu-
lado pedido manifestamente protelatório ou dispensável, o processo 
será remetido para decisão, na forma do art. 24 desta Lei. 

Art. 25 - Da decisão que apreciar a impugnação ao auto de infração, pode-
rá o infrator interpor recurso para o órgão próprio do Instituto Estadual do 
Ambiente - INEA ou, quando assim estabelecido em Regulamento, para o 
órgão próprio ou para o titular da Secretaria de Estado do Ambiente, no prazo 
de 15 (quinze) dias contados da intimação, nos termos do art. 14 desta Lei.

Art. 29 - (...)

(...)

§ 2º - A decisão produzirá efeito de imediato e vigorará pelo prazo 
máximo de 60 (sessenta) dias.

§ 3º - Intimado o infrator da providência cautelar aludida, o agente fis-
calizador, sob pena de infração disciplinar grave, comunicará o fato a seu 
superior imediato para que este dê ciência ao diretor competente do 
Instituto Estadual do Ambiente - INEA, ou a seu Conselho Diretor, nos 
casos de sua competência, a fim de que, fundamentadamente e no pra-
zo máximo de 60 (sessenta) dias, seja suspensa ou ratificada a medida.

Art. 30 - Aplicam-se, no que couber, as disposições relativas ao proces-
so administrativo, constantes do Título IV do Decreto nº 31.896, de 20 
de setembro de 2002.”

Art. 28 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário, em especial o § 9º do art. 2º, os §§ 4º e 5º do art. 
29 e o art. 98 da Lei nº 3.467, de 14 de setembro de 2000.

Rio de Janeiro, 04 de outubro de 2007.

SÉRGIO CABRAL

Governador
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LEI ESTADUAL Nº 5.234,  
DE 05 DE MAIO DE 2008

ALTERA A LEI Nº 4.247, DE 16 DE DEZEMBRO 
DE 2003, QUE DISPÕE SOBRE A COBRANÇA 
PELA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS DE 
DOMÍNIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Faço saber que a Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro decreta 
e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - O art. 2º da  4.247 fica acrescido do seguinte inciso VII:

“Art. 2º (...)

VII - Apoiar as iniciativas dos proprietários de terra onde se encontram 
as nascentes a fim de incentivar o reflorestamento e o aumento de seu 
volume de águas.” 

Art. 2º - Os incisos I e II do art. 4º da Lei 4.247/03 passam a vigorar com a 
seguinte redação:

“Art. 4º (...)

I - derivação ou captação de parcela de água existente em um corpo 
d’água;

II - extração de água de aqüífero; 

(...)”

Art. 3º - O art. 5º da Lei 4.247 fica acrescido do seguinte inciso VI:

“Art. 5º (...)
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VI - as extrações de água subterrânea inferiores ao volume diário equi-
valente a 5.000 (cinco mil) litros e respectivos efluentes, salvo se tratar 
de produtor rural, caso em que se mantém o parâmetro discriminado 
no inciso III deste mesmo artigo. 

(...)”

Art. 4º - Passam a ter nova redação os incisos II, III e IV do Art. 11 da Lei 
4.247/03, ficando revogados os incisos I e V, nos seguintes termos:

“Art. 11 - Para os fins tratados nesta Lei, devem também ser considera-
dos os seguintes critérios:

I - (REVOGADO)

II - do montante arrecadado pela cobrança sobre o uso dos recursos 
hídricos de domínio estadual, serão aplicados 90% (noventa por cen-
to) na bacia hidrográfica arrecadadora, bem como os outros 10% (dez 
por cento) no órgão gestor de recursos hídricos do Estado do Rio de 
Janeiro; 

III - dos valores arrecadados com as demais receitas do FUNDRHI, será 
aplicado, na bacia hidrográfica de captação dos recursos, um mínimo 
de 50% (cinqüenta por cento) em despesas com investimentos e cus-
teio, e o restante aplicado em quaisquer outras bacias hidrográficas 
do Estado e no órgão gestor de recursos hídricos, mediante proposta 
enviada pelo órgão gestor e aprovação pelo Conselho Estadual de 
Recursos Hídricos - CERHI;

IV - em virtude da transposição das águas do rio Paraíba do Sul para 
a bacia do rio Guandu, serão aplicados, obrigatoriamente, na bacia 
hidrográfica do rio Paraíba do Sul, 15% (quinze por cento) dos recursos 
oriundos da cobrança pelo uso de água bruta na bacia hidrográfica do 
rio Guandu, até que novos valores sejam aprovados pelo Comitê para 
Integração da Bacia do Rio Paraíba do Sul -CEIVAP e Comitê Guandu, e 
referendado pelo CERHI. 

V - (REVOGADO)”.

Art. 5º - O art. 24 da Lei 4.247/03 passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 24 Os acréscimos de custos verificados nos processos produti-
vos previstos nessa Lei farão parte da composição dos custos para 
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revisão tarifária a ser analisada pela Agência Reguladora de Energia e 
Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro - AGENERSA.

§ 1º -  Os custos tributários oriundos dessa cobrança poderão ser aba-
tidos dos valores cobrados pelo órgão gestor;

§ 2º - O repasse decorrente da cobrança pelo uso da água pelos pres-
tadores dos serviços de saneamento será explicitado na conta de água 
do consumidor, sendo o valor recolhido ao FUNDRHI;

§ 3º - Para fins da fórmula de cálculo prevista nos artigos 19 e seguin-
tes, não serão considerados os volumes destinados aos consumidores 
beneficiados pela tarifa social, aos quais não será efetuado o repasse;

§ 4º - A cobrança pela utilização dos recursos hídricos não deve ultra-
passar o percentual de 2% (dois por cento) sobre a arrecadação efetiva 
dos prestadores de serviços de saneamento;

§ 5º - O pagamento em razão da cobrança pelos recursos hídricos será 
realizado diretamente pelas distribuidoras de água ao FUNDRHI.” 

Art. 6º - No mínimo, 70% (setenta por cento) dos recursos arrecadados pela 
cobrança pelo uso da água incidente sobre o setor de saneamento serão 
obrigatoriamente aplicados em coleta e tratamento de efluentes urbanos, 
respeitadas as destinações estabelecidas no art. 4º desta Lei, até que se atinja 
o percentual de 80% (oitenta por cento) do esgoto coletado e tratado na 
respectiva Região Hidrográfica. 

Art. 7º - Conforme previsto no art. 27, § 2º, da Lei 3.239/99, a cobrança pelo 
uso de recursos hídricos não exime o usuário do cumprimento das normas e 
padrões ambientais previstos na legislação, relativos ao controle da poluição 
das águas.

Art. 8º - Fica revogada a Lei nº 1.803, de 25 de março de 1991.

Art. 9º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 05 de maio de 2008.

SÉRGIO CABRAL

Governador
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LEI ESTADUAL Nº 5.639,  
DE 06 DE JANEIRO DE 2010

DISPÕE SOBRE OS CONTRATOS DE GESTÃO 
ENTRE O GESTOR E EXECUTOR DA POLÍTICA ES
TADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS E ENTI DADES 
DELEGATÁRIAS DE FUNÇÕES DE AGÊNCIA DE 
ÁGUA RELATIVOS À GESTÃO DE RECURSOS HÍ
DRICOS DE DOMÍNIO DO ESTADO, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 

Faço saber que a Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro decreta 
e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - O órgão gestor e executor da Política Estadual de Recursos Hídricos 
poderá firmar contratos de gestão, por prazo determinado, com entidades 
sem fins lucrativos com obrigatoriedade de investimento de seus excedentes 
financeiros - no desenvolvimento das próprias atividades, vedada a sua dis-
tribuição - entre os seus associados, conselheiros, diretores ou doadores que 
se enquadrem no disposto pelos incisos I, II, III e V do Art. 62 da Lei Estadual 
nº 3239, de 02 de agosto de 1999, que receberem delegação do Conselho 
Estadual de Recursos Hídricos para exercer funções de competência da 
Agência de Água, definida no Art. 56 e com competências estabelecidas no 
Art. 59 da mesma lei, enquanto estas não estiverem constituídas.

§ 1º - A área de atuação da entidade delegatária será a mesma de um ou mais 
comitês.

§ 2º - A delegação a que se refere o caput deste artigo não poderá ser reali-
zada para a atribuição estabelecida no inciso III do art. 59 da Lei nº 3239/99. 

§ 3º - Instituída e instalada uma Agência de Água, esta assumirá as competên-
cias delegadas à entidade delegatária, sendo o contrato de gestão com esta 
firmado automaticamente encerrado.

§ 4º - Para a delegação a que se refere o caput deste artigo, o Conselho Estadual 
de Recursos Hídricos observará as mesmas condições estabelecidas pelo art. 58 
da Lei nº 3239, de 2 de agosto de 1999.
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Art. 2º - Os contratos de gestão, elaborados de acordo com as regras estabe-
lecidas nesta Lei, discriminarão as atribuições, direitos, responsabilidades e 
obrigações das partes signatárias, com o seguinte conteúdo mínimo:

I - especificação do programa de trabalho proposto, a estipulação das metas 
a serem atingidas e os respectivos prazos de execução, bem como previsão 
expressa dos critérios objetivos de avaliação a serem utilizados, mediante 
indicadores de desempenho;

II - a estipulação dos limites e critérios para despesa com remuneração e 
vantagens de qualquer natureza a serem percebidas pelos dirigentes e em-
pregados das entidades delegatárias, no exercício de suas funções;

III - É obrigação da entidade delegatária apresentar ao órgão gestor e execu-
tor da Política Estadual de Recursos Hídricos e ao respectivo ou respectivos 
Comitês de Bacia Hidrográfica e ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de 
Janeiro, ao término de cada exercício ou a qualquer tempo, quando solici-
tado pelo Poder Público, representado pelo órgão gestor, relatório sobre a 
execução do contrato de gestão, contendo comparativo específico das metas 
propostas com os resultados alcançados, acompanhado de prestação de 
contas dos gastos e receitas efetivamente realizados, independentemente das 
previsões mencionadas no inciso II do caput deste artigo;

IV - a publicação, anual no Diário Oficial do Estado, de extrato do instrumento 
firmado com o Estado e de síntese do demonstrativo de sua execução físico-
-financeira e de forma completa nos sítios eletrônicos da entidade delegada e 
do órgão gestor de recursos hídricos;

V - o prazo de vigência do contrato e as condições para sua suspensão, resci-
são e renovação;

VI - a forma de relacionamento da entidade delegatária com o respectivo ou 
respectivos Comitês de Bacia Hidrográfica.

VII - os membros da Entidade Delegatária não poderão ser parentes con-
sangüíneos ou afins até 3º grau do Governador, do Vice-Governador, de 
Secretários de Estado, de Deputados Estaduais e de Conselheiros do Tribunal 
de Contas do Estado.

VIII - O pessoal contratado para trabalhar no contrato de gestão deverá ser 
por escolha pública através de provas e títulos;

IX - existência e adequação da sede ou filial da entidade delegatária situada 
no Estado do Rio de Janeiro;

§ 1º - O órgão gestor e executor da Política Estadual de Recursos Hídricos 
complementará nos limites de suas atribuições institucionais e em confor-
midade com a política estadual do ambiente, a definição do conteúdo e 
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exigências a serem incluídas nos contratos de gestão de que seja signatário, 
observando-se as peculiaridades das respectivas regiões hidrográficas.

§ 2º - O termo de contrato deve ser submetido, após manifestação do res-
pectivo ou respectivos Comitês de Bacia Hidrográfica e do Conselho Estadual 
de Recursos Hídricos à aprovação final do órgão gestor e executor da Política 
Estadual de Recursos Hídricos, bem como ao titular da Secretaria de Estado 
do Ambiente. 

§ 3º - O órgão gestor e executor da Política Estadual de Recursos Hídricos 
encaminhará cópia do relatório a que se refere o inciso III do caput deste 
artigo ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos, acompanhado das expli-
cações e conclusões pertinentes, dentro do prazo de 60 (sessenta) dias após 
seu recebimento.

Art. 3º - A entidade delegatária deverá comprovar a presença em seu quadro 
de pessoal, de profissionais com formação específica para a gestão das ativi-
dades a serem desenvolvidas, com notória competência e experiência na área 
de recursos hídricos.

Art. 4º - O órgão gestor e executor da Política Estadual de Recursos Hídricos 
constituirá comissão de avaliação que analisará, pelo menos uma vez por 
ano, os resultados alcançados com a execução do contrato de gestão, e 
encaminhará relatório conclusivo sobre a avaliação procedida, acompanhado 
da prestação de contas, à Secretaria de Estado do Ambiente, ao Conselho 
Estadual de Recursos Hídricos e ao respectivo ou respectivos Comitês de Bacia 
Hidrográfica.

Parágrafo único - A comissão de que trata o caput deste artigo será com-
posta por representantes do órgão gestor e executor da Política Estadual 
de Recursos Hídricos, da Secretaria de Estado do Ambiente e do Conselho 
Estadual de Recursos Hídricos, e será estabelecida conforme dispuser o con-
trato de gestão.

Art. 5º - Poderão ser destinados às entidades delegatárias recursos orçamen-
tários, bem como autorizado o uso de bens públicos e pessoal necessários ao 
cumprimento dos contratos de gestão, observada a legislação estadual sobre 
patrimônio público. 

§ 1º - São asseguradas à entidade delegatária as transferências do órgão 
gestor e executor da Política Estadual de Recursos Hídricos dos recursos finan-
ceiros disponibilizados no Fundo Estadual de Recursos Hídricos - FUNDRHI, na 
subconta da respectiva Região Hidrográfica.

§ 2º - Os limites de custeio administrativo da entidade delegatária, serão es-
tabelecidos através de Resolução do Conselho Estadual de Recursos Hídricos.
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§ 3º - Os bens públicos de que trata este artigo serão destinados às entidades 
delegatárias, mediante permissão de uso, consoante cláusula expressa do 
contrato de gestão.

§ 4º - Aplica-se às transferências a que se refere o §1º deste artigo o disposto 
no §2º do art. 9º da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000. 

§ 5º - Os bens adquiridos, acervos técnicos e produtos gerados com recursos 
decorrentes do contrato de gestão com a entidade delegatária, a qualquer 
tempo integram o patrimônio do órgão gestor e executor da Política Estadual 
de Recursos Hídricos ficando sob guarda, gestão e uso da entidade delegatária 
enquanto vigente o contrato de gestão.

Art. 6º - O órgão gestor e executor da Política Estadual de Recursos Hídricos 
poderá designar, por solicitação da entidade delegatária, servidor de seu 
quadro de pessoal.

Parágrafo único - Será assegurado ao servidor designado a remuneração pelo 
órgão cedente e ajuda de custo para deslocamento e auxílio-moradia nos 
termos da legislação vigente, sem interrupção da contagem de prazo para 
aposentadoria.

Art. 7º - O órgão gestor e executor da Política Estadual de Recursos Hídricos, 
ao tomar conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade na utiliza-
ção de recursos ou bens de origem pública pela entidade delegatária, dela 
dará ciência aos órgãos de controle interno e externo, conforme legislação 
pertinente, sob pena de responsabilidade solidária de seus dirigentes.

Art. 8º - O órgão gestor e executor da Política Estadual de Recursos Hídricos 
deverá promover a rescisão do contrato de gestão, se constatado e comprova-
do o descumprimento, no todo ou em parte, das suas cláusulas.

§ 1º - A rescisão será precedida de processo administrativo, assegurado o direito 
de ampla defesa, respondendo os dirigentes da entidade delegatária, individual 
e solidariamente, pelos danos ou prejuízos decorrentes de sua ação ou omissão.

§ 2º - A rescisão importará reversão imediata dos bens, acervos técnicos e 
produtos, cujos usos foram permitidos e dos valores entregues à utilização da 
entidade delegatária, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.

§ 3º - Em caráter excepcional, o órgão gestor e executor da Política Estadual 
de Recursos Hídricos, iniciado o processo administrativo para rescisão con-
tratual, poderá assumir, se o interesse público assim exigir, as competências 
necessárias à continuidade da implantação das atividades previstas no con-
trato de gestão. 

Art. 9º - Os procedimentos que a entidade delegatária adotará para a seleção 
e recrutamento de pessoal, bem como para compras e contratação de obras 
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e serviços com emprego de recursos públicos serão estabelecidos em regu-
lamento, observando os princípios estabelecidos no art. 37 da Constituição 
Federal.

Parágrafo único - O regulamento de que trata o caput deste artigo será 
estabelecido pelo órgão gestor e executor da Política Estadual de Recursos 
Hídricos.

Art. 10 - As remunerações e vantagens de qualquer natureza, a serem pagas 
aos dirigentes e empregados da entidade, no exercício de suas funções, 
deverão observar o disposto no artigo 37, XI, da Constituição de República 
Federativa de 1988 .

Art. 11 - Fica o Governo do Estado obrigado a disponibilizar os dados do 
contrato bem como sua execução nos programas SIG/SIAFEM.

Art. 12 - Ficam as entidades obrigadas a publicar no Diário Oficial prestação 
de contas anual referente ao instrumento contratual.

Art. 13 - O inciso III do art. 11 da Lei nº 4.247, de 16 de dezembro de 2003, 
passa a ter a seguinte redação:

“III - Dos valores arrecadados com as demais receitas do Fundo 
Estadual de Recursos Hídricos - FUNDRHI, serão aplicados no mínimo 
50% nos contratos de gestão das entidades delegatárias de comitês de 
bacia com baixa arrecadação pela cobrança sobre os usos dos recursos 
hídricos, sendo o restante aplicado no órgão gestor de recursos hídri-
cos e em ações e investimentos, em qualquer Região Hidrográfica, me-
diante proposta enviada pelo órgão gestor e aprovação pelo Conselho 
Estadual de Recursos Hídricos - CERHI.” 

Art. 14 - O Poder Executivo, o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro 
e o Ministério Público Estadual farão o controle da juridicidade, legalidade e 
efetividade no nível de suas competências específicas.

Art. 15 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

 
Rio de Janeiro, 06 de janeiro de 2010.

SÉRGIO CABRAL

Governador
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LEI ESTADUAL Nº 7.549,  
DE 06 DE ABRIL DE 2017

ESTABELECE PRINCÍPIOS, FUNDAMENTOS 
E DIRETRIZES PARA A EDUCAÇÃO, O 
DESENVOLVIMENTO DE CAPACIDADES, A 
MOBILIZAÇÃO SOCIAL E A INFORMAÇÃO 
PARA A GESTÃO INTEGRADA DE RECURSOS 
HÍDRICOS NO SISTEMA ESTADUAL DE 
GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 

Faço saber que a Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro decreta 
e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º  - Fica estabelecido os princípios, fundamentos e diretrizes para a 
criação, implementação e manutenção de programas de educação ambiental, 
de desenvolvimento de capacidades, de mobilização social e de comunicação 
de informações em Gestão Integrada de Recursos Hídricos, recomendados a 
todos os entes do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos – 
SIEGREH, em conformidade com a Política Nacional de Educação Ambiental (Lei 
nº 9.795, 27 de abril de 1999), a Política Estadual de Educação Ambiental (Lei nº 
3.325, de 17 de dezembro de 1999) e a Resolução 98, de 26 de março de 2009, 
do Conselho Nacional de Recursos Hídricos;

Art. 2º - Para efeito desta Lei, compreende-se por: 

I - Gestão Integrada de Recursos Hídricos - GIRH - a gestão em que todos os usos 
da água são considerados interdependentes, sob o enfoque ecossistêmico e da 
sustentabilidade; 

II - Desenvolvimento de capacidades em GIRH - os processos formativos que 
contribuem para a ampliação de conhecimentos e competências de indivíduos 
e grupos sociais, contribuindo para a qualificação das instituições do SIEGREH, 
para a gestão integrada dos recursos hídricos e para a implementação das 
Políticas Nacional e Estadual de Recursos Hídricos; 
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III - Programas de educação ambiental em GIRH - os processos de ensino/
aprendizagem que contribuem para o desenvolvimento de capacidades, de 
indivíduos e grupos sociais visando a participação e o controle social, na GIRH 
e na implementação da Política Nacional e Estadual de Recursos Hídricos, bem 
como a qualificação das instituições do SIEGREH; 

IV - Mobilização social para a GIRH - os processos que sensibilizam, envolvem 
ou convocam a sociedade para a atuação crítica e continuada, orientada pelas 
políticas de recursos hídricos, meio ambiente e educação ambiental, visando ao 
fortalecimento da cidadania ambiental; e 

V - Comunicação em GIRH - processos de comunicação educativos, que com-
preendem a produção, acessibilidade e socialização de informações pertinen-
tes à implementação da GIRH e favorecem o diálogo entre as instituições do 
SIEGREH e entre o SIEGREH e a sociedade, contribuindo para o fortalecimento 
da participação e do controle social na gestão democrática da água.

Art. 3º - Constituem-se como orientadores dos programas de educação am-
biental, desenvolvimento de capacidades, mobilização social e de disseminação 
da informação para a GIRH, os princípios e fundamentos contidos na Política 
Nacional de Educação Ambiental (Lei nº 9.795, de 1999), na Política Estadual de 
Educação Ambiental (Lei nº 3.325, de 1999), na Política Nacional de Recursos 
Hídricos (Lei nº 9433, de 08 de janeiro de 1997), na Política Estadual de Recursos 
Hídricos (Lei nº 3.239, de 02 de agosto de 1999) e os complementares definidos 
por essa Lei, quais sejam:

I - o enfoque humanista, holístico, democrático e participativo;

II - a concepção do meio ambiente em sua totalidade, considerando a interde-
pendência entre o meio natural, o socioeconômico e o cultural, sob o enfoque 
da sustentabilidade;

III - o pluralismo de ideias, de concepções pedagógicas e o diálogo de saberes, 
na perspectiva da inter, multi e transdisciplinaridade ;

IV - a vinculação entre a ética, a educação, o trabalho e as práticas sociais;

V - a garantia de continuidade e permanência do processo educativo; 

VI - a permanente avaliação crítica do processo educativo;

VII - a abordagem articulada das questões ambientais locais, regionais, nacionais e globais;

VIII - o reconhecimento e o respeito à pluralidade e à diversidade individual e cultural;

IX - a promoção de uma educação crítica, participativa e emancipatória; 
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X - a água como um bem de domínio público, recurso natural limitado, dotado 
de valor econômico; 

XI - a bacia hidrográfica (Lei nº 9.433, de 1997, Artigo 1º , inciso V) e a região 
hidrográfica (Resolução CNRH nº 32, de 15 de outubro de 2003), que compre-
ende uma bacia, grupo de bacias ou sub-bacias hidrográficas contíguas com 
características naturais, sociais e econômicas homogêneas ou similares, como 
unidades de planejamento e gerenciamento dos recursos hídricos; 

XII - a gestão dos recursos hídricos descentralizada e com a participação do 
Poder Público, dos usuários e das comunidades; 

XIII - a proteção, a conservação e o uso sustentável da água como base da vida, 
do desenvolvimento e do meio ambiente; 

XIV - a valorização do papel da mulher e do homem, respeitando a equidade 
do sexo feminino e masculino, no planejamento, nos processos decisórios e na 
gestão dos recursos hídricos;

XV - a transversalidade e a sinergia das ações em educação ambiental, desen-
volvimento de capacidades, mobilização social e comunicação em GIRH; e 

XVI - a transparência e a acessibilidade na comunicação de informações em 
recursos hídricos (Lei nº 10.650, de 16 de abril de 2003). 

Art. 4º - São diretrizes para programas, projetos e ações de desenvolvimento de 
capacidades em GIRH, visando a qualificar os gestores, usuários e comunidades: 

I - o caráter processual, permanente e contínuo na sua implementação;

II - a utilização de linguagem clara e acessível, bem como de metodologias que respei-
tem as especificidades dos diferentes públicos envolvidos nos processos formativos; 

III - a promoção de sinergia entre ações, projetos e programas de educação 
ambiental do Órgão público responsável pela gestão da política Estadual de 
Educação Ambiental e dos Comitês, Consórcios e Associações Intermunicipais 
de Bacias Hidrográficas, órgãos do Sistema Nacional de Meio Ambiente - 
SISNAMA e demais atores sociais;

IV - a descentralização na execução dos processos de desenvolvimento de 
capacidades, valorizando os Comitês de Bacia Hidrográfica em relação ao tema 
como espaços de interlocução, deliberação e contribuição aos processos;

V - o respeito e a adequação às especificidades socioculturais e ecológicas de 
cada ecossistema associado ao bioma Mata Atlântica, das regiões hidrográficas, 
de cada bacia hidrográfica em território estadual; 
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VI - a transparência, compromisso e preferencialmente a participação dos 
grupos sociais envolvidos na elaboração, acompanhamento e avaliação dos 
processos de formação; 

VII - o reconhecimento e a inclusão de representantes da diversidade sociocul-
tural da área de abrangência da bacia hidrográfica, reconhecidos em legislação 
vigente, nos processos de desenvolvimento de capacidades; 

VIII - o reconhecimento e a inclusão de diferentes saberes, culturas, etnias e 
visões de mundo, com equidade do sexo feminino e masculino, nos processos de 
desenvolvimento de capacidades em GIRH e na produção de material pedagógico;

IX - a articulação da GIRH com as demais políticas públicas correlatas, especial-
mente nos processos de capacitação, informação e formação; e 

X – a promoção de articulações com órgãos e instituições publicas e privadas de 
ensino e pesquisa e demais entidades envolvidas em processos de formação. 

Art. 5º - São diretrizes para a mobilização social em GIRH: 

I - o respeito à autonomia, identidade e diversidade cultural dos atores sociais; 

II - a compreensão da mobilização social como processo educativo; 

III - o fomento à participação da sociedade civil, inclusive de povos e comunida-
des indígenas e tradicionais, nas atividades realizadas no âmbito do SIEGREH; 

IV - a ênfase à referência da bacia hidrográfica como unidade territorial de 
planejamento e gestão; e

V - a busca de representatividade e legitimidade nos processos de mobilização.

Art. 6º - São diretrizes para a comunicação em GIRH: 

I - o compromisso educativo da comunicação; 

II - a socialização de informações atualizadas e que contemplem os princí-
pios da GIRH; 

III - a utilização de linguagem clara, apropriada e acessível a todos; 

IV - a utilização diversificada de tecnologias e mídias de comunicação que res-
peitem a diversidade de condições de acesso dos atores sociais; 

V - o compromisso ético com a disponibilização da informação de forma aces-
sível a todos, garantindo a transparência nos processos de tomada de decisão; 

VI - a promoção da educomunicação, por meio do acesso democrático dos 
cidadãos à produção e difusão da informação; e
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VII - a comunicação em redes sociais, fortalecendo o intercâmbio de experiên-
cias, informações, conhecimentos e saberes em GIRH. 

Art. 7º - Os programas de educação ambiental dirigidos à Gestão Integrada 
de Recursos Hídricos devem buscar a integração entre os entes responsáveis 
pela implementação das Políticas de Meio Ambiente, Educação Ambiental e de 
Recursos Hídricos.

Art. 8º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, em 06 de abril 2017.

LUIZ FERNANDO DE SOUZA 

Governador
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DECRETO ESTADUAL Nº 35.724,  
DE 18 DE JUNHO DE 2004

DISPÕE SOBRE A REGULAMENTAÇÃO DO ART. 47 
DA LEI Nº 3.239, DE 02 DE AGOSTO DE 1999, QUE 
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A INSTITUIR 
O FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - 
FUNDRHI, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A GOVERNADORA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribui-
ções constitucionais e legais, tendo em vista o que consta no Processo nº 
E-07/101.186/2003,

DECRETA:

Art. 1º - O Fundo Estadual de Recursos Hídricos do Estado do Rio de Janeiro 
- FUNDRHI, de natureza e individualização contábeis e vigência ilimitada, 
instituído através do Decreto nº 30.203, de 13 de dezembro de 2001, revo-
gado pelo Decreto nº 32.767, de 11 de fevereiro de 2003, incluído no âmbito 
da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano - 
SEMADUR, é regido na forma do disposto na Lei nº 3.239, de 02 de agosto de 
1999, na Lei nº 4.247, de 16 de dezembro de 2003, e neste Decreto.

Art. 2º - O FUNDRHI é destinado ao financiamento para implementação dos 
instrumentos de gestão de recursos hídricos de domínio do Estado do Rio de 
Janeiro, desenvolvimento das ações, programas e projetos decorrentes dos 
Planos de Bacia Hidrográfica e dos programas governamentais de recursos 
hídricos que mantenham a compatibilização entre os usos múltiplos e compe-
titivos da água, e que devem, obrigatoriamente, ter como objetivo:

I - Reconhecer a água como bem econômico e como recurso limitado que 
desempenha importante papel no processo de desenvolvimento econômico e 
social, proporcionando aos usuários indicações de seu real valor e dos custos 
crescentes para sua obtenção;

II - Incentivar a racionalização do uso da água;
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III - Incentivar a localização e a distribuição espacial de atividades produtivas 
no território estadual;

IV - Fomentar processos produtivos tecnologicamente menos poluidores;

V - Obter recursos financeiros necessários no financiamento do estudos e à 
aplicação em programas, projetos, planos, ações, obras, aquisições, serviços 
e intervenções na gestão dos recursos hídricos proporcionando a implemen-
tação da Política Estadual de Recursos Hídricos (PERHI);

VI - Financiar pesquisas de recuperação e preservação de recursos hídricos 
subterrâneos;

VII - Garantir a disponibilidade de água, em padrões de qualidade adequados 
aos múltiplos usos;

VIII - Assegurar o prioritário abastecimento da população humana;

IX - Promover a prevenção e a defesa contra eventos hidrológicos críticos, de 
origem natural ou decorrente do uso inadequado dos recursos naturais;

X - Recuperar e preservar os ecossistemas aquáticos e a conservação da 
biodiversidade dos mesmos;

XI - Promover a despoluição dos corpos hídricos e aqüíferos;

XII - Apoiar a fiscalização do uso dos recursos hídricos no território do Estado;

XIII - Apoiar a implantação dos Comitês de Bacias Hidrográficas.

Art. 3º - Constituem recursos do FUNDRHI:

I - As receitas originárias da cobrança pela outorga sobre o direito de uso de 
recursos hídricos;

II - As multas arrecadadas decorrentes de ações sobre uso dos recursos hí-
dricos, bem como de seu entorno, conforme disposto no art. 11, I, da Lei nº 
4.247, de 16 de dezembro de 2003;

III - O produto da arrecadação da divida ativa decorrente de débitos com a 
cobrança pelo uso de recursos hídricos;

IV - As dotações consignadas no Orçamento Geral do Estado e em créditos 
adicionais;

V - As dotações consignadas no Orçamento Geral da União e nos dos 
Municípios, e em seus respectivos créditos adicionais;

VI - Os produtos de operações de crédito e de financiamento, realizadas pelo 
Estado, em favor do Fundo;
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VII - O resultado de aplicações financeiras de disponibilidades temporárias ou 
transitórias do Fundo;

VIII - As receitas de convênios, contratos, acordos e ajustes firmados visando 
a atender aos objetivos do Fundo;

IX - As contribuições, dotações e legados, em favor do Fundo, de pessoas 
físicas ou jurídicas de direito público ou privado, nacionais, estrangeiras ou 
internacionais;

X - A compensação financeira que o Estado venha a receber em decorrência 
dos aproveitamentos hidrelétricos em seu território;

XI - A parcela correspondente da cobrança do passivo ambiental referente aos 
recursos hídricos; e

XII - Quaisquer outras receitas, eventuais ou permanentes, vinculadas aos 
objetivos do Fundo.

Art. 4º - Os valores arrecadados com a cobrança pelos usos de recursos hí-
dricos sujeitos à outorga descritas no inciso I do artigo anterior, nos termos 
do art. 22 da Lei 3.239/99, e do art. 4º, da Lei nº 4.247, de 16 de dezembro 
de 2003, inscritos como receita do FUNDRHI, serão aplicados na região ou na 
bacia hidrográfica em que foram gerados, e utilizados em:

I - Financiamento de estudos, programas, projetos e obras incluídos nos res-
pectivos PBH’S, inclusive para proteção de mananciais ou aqüíferos;

II - Custeio de despesas de operação e expansão da rede hidrometeorológica 
e de monitoramento da qualidade da água, de capacitação de quadros de 
pessoal em gerenciamento de recursos hídricos e de apoio à instalação de 
Comitê de Bacia Hidrográfica (CBH), e demais ações necessárias para a gestão 
dos recursos hídricos;

III - Pagamento de perícias realizadas em ações civis públicas ou populares, 
cujo objeto seja relacionado à aplicação desta Lei e à cobrança de passivos 
ambientais, desde que previamente ouvido o respectivo CBH.

Art. 5º - Para os fins tratados neste decreto, devem também ser considerados 
os seguintes critérios:

I - Do montante arrecadado pela cobrança sobre a outorga de direito de uso 
de recursos hídricos de domínio estadual, serão aplicados 90% (noventa por 
cento) na bacia ou Região Hidrográfica arrecadante, bem como os outros 10% 
(dez por cento), no órgão gestor de recursos hídricos no Estado do Rio de 
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Janeiro, conforme disposto no art. 11, II, da Lei nº 4.247, de 16 de dezembro 
de 2003;

II - Os valores arrecadados sobre as demais receitas do FUNDRHI, conforme 
art. 3º deste decreto, serão aplicados em despesas com investimentos e cus-
teio, sendo um mínimo de 50% (cinqüenta por cento) na bacia de captação 
dos recursos, e o restante em quaisquer outras bacias hidrográficas, pelo 
órgão gestor da Política de Recursos Hídricos do Estado do Rio de Janeiro, 
representado pela SERLA;

III - Em virtude da transposição, serão aplicados, obrigatoriamente, na bacia 
hidrográfica do rio Paraíba do Sul, 15% (quinze por cento) dos recursos oriun-
dos da cobrança pelo uso de água bruta na bacia hidrográfica do rio Guandu;

IV - Do montante arrecadado, 5% (cinco por cento) destinar-se-ão a pesquisas 
e estudos dos recursos hídricos.

Art. 6º - Os recursos do FUNDRHI poderão ser aplicados a título de emprés-
timo sem retorno, na forma de contrapartida em investimento, ou, como 
empréstimo com condições financeiras determinadas, conforme decisão 
dos Comitês de Bacia, em programas, projetos, obras e ações que alterem a 
qualidade, quantidade ou regime de vazão de um corpo de água.

Art. 7º - A aplicação dos recursos do FUNDRHI será orientada pelo Plano 
Estadual de Recursos Hídricos - PERHI e pelos Planos da Bacia Hidrográfica - 
PBH’S (elaborados pelos respectivos Comitês de Bacia) e compatibilizada com 
o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Orçamento Anual do 
Estado.

Art. 8º - O FUNDRHI será organizado mediante subcontas, que permitam a 
gestão autônoma dos recursos financeiros pertinentes a cada região ou bacia 
hidrográfica.

Art. 9º - Os projetos apresentados pelos Comitês de Bacias Hidrográficas, que 
dependerem de recursos do FUNDRHI para sua implementação, deverão, nos 
termos do inciso VI do art. 45 da Lei 3.239/99, ser submetidos ao Conselho 
Estadual de Recursos Hídricos - CERHI, para deliberação e aprovação e pos-
terior encaminhamento ao Gestor do Fundo, para emissão do ato executivo 
respectivo.

Parágrafo único - Existindo recursos disponíveis na subconta do Comitê que 
tiver seus projetos apreciados pelo CERHI, deverá o Gestor do FUNDRHI apro-
var a liberação dos recursos que se fizerem necessários à implementação dos 
referidos projetos.
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Art. 10 - Na ausência do Plano Estadual de Recursos Hídricos - PERHI e dos 
Planos de Bacia Hidrográfica - PBH’S, poderá o órgão responsável pela gestão 
e execução da política de recursos do Estado do Rio de Janeiro, representado 
pela SERLA, utilizar os recursos do FUNDRHI na implementação dos progra-
mas governamentais de recursos hídricos, desde que estejam vinculadas aos 
objetivos dispostos no art. 2º deste Decreto, estando esta utilização condicio-
nada à aprovação do(a) Titular da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Urbano.

Parágrafo único - Os demais valores arrecadados, conforme o art. 3º deste 
Decreto e respectivos incisos, poderão ser aplicados em despesas com 
investimentos e custeio, em quaisquer regiões ou bacias hidrográficas, para 
o órgão gestor da Política de Recursos Hídricos do Estado do Rio de Janeiro, 
representado pela SERLA.

Art. 11 - Os saldos verificados na conta do FUNDRHI, em cada exercício, serão 
automaticamente transferidos para o exercício seguinte.

Art. 12 - O FUNDRHI será gerido pela Fundação Superintendência Estadual de 
Rios e Lagoas - SERLA, por intermédio de seu Presidente.

Art. 13 - A Fundação Superintendência de Rios e Lagoas - SERLA, prestará 
contas, trimestralmente, dos recursos utilizados pelo FUNDRHI à Secretaria 
de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano - SEMADUR, sem 
prejuízo da regular prestação de contas ao Tribunal de Contas do Estado.

Art. 14 - O Presidente da Superintendência de Rios e Lagoas - SERLA, na 
condição de Gestos do FUNDRHI, deverá baixar os atos complementares a 
este Decreto.

Art. 15 - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando 
revogadas as disposições em contrário, especialmente aquelas constantes do 
Decreto nº 32.767, de 11 de fevereiro de 2003.

Rio de Janeiro, 18 de junho de 2004.

ROSINHA GAROTINHO

Governadora
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DECRETO ESTADUAL Nº 40.156,  
DE 17 DE OUTUBRO DE 2006

ESTABELECE OS PROCEDIMENTOS TÉCNICOS E 
ADMINISTRATIVOS PARA A REGULARIZAÇÃO 
DOS USOS DE ÁGUA SUPERFICIAL E SUBTERRÂ
NEA, BEM COMO PARA AÇÃO INTEGRADA DE 
FISCALIZAÇÃO COM OS PRESTADORES DE SER
VIÇO DE SANEAMENTO BÁSICO, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

A GOVERNADORA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribui-
ções constitucionais e legais, com base nas Leis Estaduais nº 650, de 11 de 
janeiro de 1983, 3.239, de 02 de agosto de 1999, e 4.247, de 16 de dezembro 
de 2003, na Lei Federal nº 9.433, de 08 de janeiro de 1997, e nos Decretos 
Estaduais nº 2.330, de 08 de janeiro de 1979, nº 15.159, de 24 de julho de 
1990, nº 553, de 16 de janeiro de 1976, e nº 22.872, de 28 de dezembro de 
1996, e 

CONSIDERANDO:

- as atribuições da Fundação Superintendência Estadual de Rios e Lagoas - 
SERLA como órgão gestor e executor da Política Estadual de Recursos Hídricos, 
especialmente no que tange à outorga de uso dos recursos hídricos superfi-
ciais e subterrâneos, de domínio do Estado do Rio de Janeiro, em consonância 
com a Lei nº 650/83, Lei nº 4.247/03, bem como, os Decretos nº 15.159/90, 
e 2.330/79, os quais guardam conformidade com as Políticas Nacional e 
Estadual de Recursos Hídricos representadas, respectivamente, pelas Leis nº 
9.433/97 e 3.239/99;

- a necessidade de regularização dos usos de água de domínio do Estado do Rio 
de Janeiro, por meio dos instrumentos de gestão e fiscalização previstos na legis-
lação, visando, dentre outros, o cadastramento dos usuários de recursos hídricos 
superficiais e subterrâneos, a outorga de direito de uso e a cobrança pelo uso 
da água (Leis nº 3.239/99 e 4.247/03), e ainda, a autorização para perfuração e 
operação de poço (Lei Federal nº 9.433/07 e Lei Estadual nº 3.239/99);
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- o inciso I do art. 49 da Lei Federal nº 9.433/97 e inciso I do art. 64 da Lei 
Estadual nº 3.239/99, pelos quais a derivação ou utilização de recursos hídri-
cos, independente da finalidade, sem a respectiva outorga de direito de uso 
constitui infração passível de penalidades;

- o risco para a saúde pública representado pelo uso da água superficial e 
subterrânea para fins de abastecimento de unidades residenciais e comerciais 
sem a devida regularização junto ao órgão gestor e à Vigilância Sanitária, 
conforme dispõe a Portaria nº 518, de 25 de março de 2004, do Ministério 
da Saúde, que estabelece os procedimentos e responsabilidades relativos 
ao controle e vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu 
padrão de potabilidade, e dá outras providências;

- a necessidade de articulação e integração entre a SERLA e os prestadores de 
serviços de Saneamento, Vigilância Sanitária e outras entidades que utilizam 
ou desenvolvem ações de saneamento em fontes alternativas, incluindo 
poços e lançamento de efluentes, por meio de ações conjuntas de fiscalização 
visando à otimização dos esforços de regularização de usos e garantia dos 
padrões de qualidade adequados em prol da saúde da população;

- os decretos nº 553, de 16 de janeiro de 1976, e nº 22.872, de 28 de de-
zembro de 1996, que aprovam o Regulamento dos Serviços Públicos de 
Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do Estado do Rio de Janeiro 
a cargo da Companhia Estadual de Água e Esgoto - CEDAE ─ e das conces-
sionárias ou permissionárias, respectivamente, especialmente o disposto em 
seus artigos 28.

DECRETA:

Art. 1º - Ficam estabelecidos os procedimentos a serem observados para a 
regularização do uso de água subterrânea e de água superficial nas áreas 
dotadas de serviços de abastecimento público, bem como, as condições para 
cooperação mútua entre a Fundação Superintendência Estadual de Rios e 
Lagoas - SERLA e os prestadores de serviço de abastecimento público. 

Art. 2º - Considera-se, para efeito deste Decreto, solução alternativa de abas-
tecimento de água como toda modalidade de abastecimento de água distinta 
do sistema de abastecimento público de água, incluindo fontes, nascentes, 
poços, comunitários ou não, distribuição por veículo transportador e instala-
ções condominiais horizontal e vertical.

Art. 3º - Todos os usuários de água superficial e subterrânea de domínio 
estadual, em desconformidade com o estabelecido neste Decreto, terão o 
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prazo de 90 (noventa dias), contados a partir da publicação do mesmo, para a 
regularização do seu uso de água.

Art. 4º - A regularização de usos da água será feita mediante cadastramento 
dos usuários no CNARH - Cadastro Nacional de Usuários de Água, ou outro 
sistema que venha a substituí-lo, disponível na página da SERLA (www.serla.
rj.gov.br), em sua sede ou em qualquer de suas agências regionais, conforme 
Anexo.

Art. 5º - Os usuários de água superficial e subterrânea cadastrados no CEUA 
-Cadastro Nacional de Usuários de Água ou no CNARH ou com solicitação de 
outorga de direito de uso anterior à publicação deste Decreto, serão conside-
rados regularizados até a emissão do respectivo ato administrativo de outorga 
de direito de uso ou da declaração de uso insignificante, e não necessitam de 
recadastramento.

Parágrafo único - Para fins de atualização e complementação de informações 
sobre uso da água no Estado do Rio de Janeiro, os usuários cadastrados no 
CEUA ou outorgados deverão se recadastrar no CNARH.

Art. 6º - Os usuários de águas superficiais ou subterrâneas, de domínio esta-
dual, situadas em áreas dotadas de serviço de abastecimento público, que já 
tenham sistema de abastecimento próprio, por meio de poços ou de captação 
em corpos hídricos, superficiais em operação, e que se cadastrarem até a data 
prevista no caput do art. 3º deste Decreto, serão considerados regularizados 
até a emissão do respectivo ato administrativo de outorga de direito de uso 
ou da declaração de uso insignificante, pela SERLA.

Art. 7º - A partir do cadastramento será iniciado um processo administrativo 
de outorga, podendo o usuário, quando necessário, ser chamado a comple-
mentar as informações e apresentar a respectiva documentação.

Art. 8º - A análise dos processos de outorga em andamento ou resultantes 
do novo período de regularização, deverá ser concluída pela SERLA até 30 de 
junho de 2007, desde que o usuário apresente as informações e a documen-
tação solicitada.

Art. 9º - O usuário deverá atender às exigências do setor da SERLA responsável 
pelo cadastramento e outorga, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar 
do recebimento da respectiva notificação.

§ 1º -  No caso de não atendimento, pelo usuário, das determinações previs-
tas no art. 7º deste Decreto, o processo administrativo de autorização de uso 
ficará suspenso, sendo obrigatória a paralisação imediata do uso, quando o 
respectivo requerente já estiver se utilizando da água.
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§ 2º - No caso de descumprimento, pelo usuário, das solicitações previstas 
no art. 7º deste Decreto, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a contar 
da notificação da SERLA, será determinado o arquivamento do respectivo 
processo administrativo, sem prejuízo das sanções administrativas previstas 
na legislação em vigor. 

Art. 10 - As águas superficiais ou subterrâneas, de domínio estadual, utilizadas 
como soluções alternativas de abastecimento, situadas em áreas abrangidas 
por serviço de abastecimento público, não poderão ser misturadas com a 
água, cuja competência de distribuição é deste último.

§ 1º - Os responsáveis pelos sistemas de abastecimento e distribuição que 
apresentarem mistura de água provida pelo sistema alternativo com água 
provida por sistema público terão o prazo de 180 (cento e oitenta) dias con-
tados a partir da publicação deste decreto para atenderem à condicionante 
expressa no caput deste artigo.

§ 2º - O prazo previsto no § 1º - deste artigo poderá ser prorrogado uma vez, 
por igual período, por motivos justificáveis, a critério da SERLA. 

Art. 11 - A eficácia das outorgas para abastecimento residencial e comercial 
em áreas que contem com serviço de abastecimento público, ficará condicio-
nada ao atendimento das seguintes exigências:

I - instalação de dispositivos e equipamentos de medição de vazão em todos 
os poços e nas captações superficiais, sendo franqueado, aos técnicos da 
SERLA e ao responsável pelos serviços de abastecimento público, o acesso 
para vistoria e leitura dos mesmos;

II - monitoramento mensal e envio semestral à SERLA das medições relativas 
às vazões de captação hidrometradas;

III - realização de separação do sistema alternativo de abastecimento com o 
sistema de abastecimento através de rede pública;

IV - proibição de utilização da água provida pelo sistema alternativo para 
consumo e higiene humana;

V - proibição de utilização de água provida pelo sistema alternativo para 
comercialização;

VI - pagamento, ao responsável pelo serviço público de esgotamento sanitá-
rio, do valor correspondente ao lançamento de efluentes na rede, calculado 
com base nos volumes de captação hidrometrados referidos no inciso I deste 
artigo e nas tarifas de esgoto atribuídas pelo responsável pelo serviço. 
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Parágrafo único - Os usuários outorgados terão o prazo expresso nos §§ 1º  e 
2º do art. 10 deste Decreto para atendimento aos incisos III e IV deste artigo.

Art. 12 - Nas outorgas de uso da água para abastecimento industrial, em 
áreas que contem com sistema de abastecimento público, o atendimento às 
exigências expressas nos incisos III e IV do art. 11 deste Decreto poderá ser 
dispensado a critério da SERLA.

Parágrafo único - A mistura das águas oriundas do sistema alternativo com 
águas oriundas do sistema público deverá ser precedida de um dispositivo 
onde, inequivocamente, seja conhecida a separação desses dois sistemas, 
elimiando-se os riscos de o sistema alternativo alcançar pontos anteriores ao 
dispositivo de separação.

Art. 13 - Somente poderão ser dispensados do cumprimento dos incisos III 
e IV do art. 11 deste Decreto, os usuários cujos usos estejam localizados em 
áreas onde não exista rede pública, ou comprovada insuficiência do sistema 
de abastecimento, após a análise da SERLA.

Art. 14 - Nas outorgas e declarações de uso insignificante deverão constar 
informações sobre o local e as vazões de lançamento.

Parágrafo único - Todas as outorgas e declarações de uso insignificante de-
verão ser oficiadas pela SERLA ao responsável pelo serviço de abastecimento 
público.

Art. 15 - A SERLA empreenderá campanhas regulares de vistoria conjunta com 
os responsáveis pelos serviços de abastecimento público no Estado, de forma 
a averiguar o cumprimento das disposições constantes deste Decreto.

§ 1º - Os responsáveis pelos serviços de abastecimento público deverão pres-
tar, à SERLA, as informações necessárias ao cadastramento e regularização 
dos usos, visando precipuamente ao compartilhamento da base cadastral de 
interesse para ambas as partes;

§ 2º - O responsável pelo serviço de abastecimento público deverá implantar 
os procedimentos para emissão das declarações de adimplência.

Art. 16 - Serão aplicadas as respectivas sanções administrativas previstas 
nos arts. 64 e 65 da Lei nº 3.239, de 02 de agosto de 1999, no caso de des-
cumprimento das obrigações estabelecidas neste Decreto, sem prejuízo das 
responsabilidades civil e criminal. 

Art. 17 - Da imposição das penalidades previstas no art. 16 deste Decreto, 
caberá recurso administrativo, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da data da 
publicação da decisão.
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Art. 18 - O Secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Urbano poderá editar medidas complementares que se fizerem necessárias à 
execução do disposto neste Decreto.

Art. 19 - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando 
revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 17 de outubro de 2006.

ROSINHA GAROTINHO

Governadora
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DECRETO ESTADUAL Nº 41.974,  
DE 03 DE AGOSTO DE 2009

REGULAMENTA O ART. 24 DA LEI Nº 4.247, DE 16 DE 
DEZEMBRO DE 2003, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribui-
ções constitucionais e legais, tendo em vista o que consta no Processo nº 
E-07/500157/2009,

CONSIDERANDO:

- que a Lei nº 4.247/2003, que dispõe sobre a cobrança pela utilização dos 
recursos hídricos de domínio do Estado do Rio de Janeiro, vedou o repasse 
dos custos relativos à cobrança estadual aos consumidores finais;

- que as concessionárias prestadoras dos serviços de saneamento têm as 
tarifas reguladas pelo poder concedente e ficaram impedidas de realizar o 
reequilíbrio econômico-financeiro da prestação dos serviços em função do 
acréscimo de custos não previstos nos respectivos contratos de concessão;

- que a Lei nº 5.234/2008 eliminou a vedação do repasse, permitindo o reequilíbrio 
econômico-financeiro no tocante ao pagamento pelo uso de recursos hídricos de 
competência estadual; que as concessionárias terão a metodologia e critérios de 
reequilíbrio econômico-financeiro decorrentes da cobrança pela utilização de 
recursos hídricos aprovados pela Agência Reguladora ou por legislação especifica;

- a necessidade de estabelecer critérios de repasse aos consumi-dores dos 
valores pagos pelas concessionárias prestadoras de serviços de saneamento 
pelo uso de recursos hídricos; e

- a incidência de tributos sobre os valores faturados e arrecadados pelas 
prestadoras de serviços de saneamento a título de repasse aos consumidores 
da cobrança pelo uso dos recursos hídricos.

DECRETA:

Art. 1º - O valor a ser repassado aos consumidores pelas prestadoras de 
serviços de saneamento deverá ser calculado pela seguinte fórmula:
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VMC = IPF x VMF,

Onde:

VMC: valor mensal a ser explicitado na conta de água do consumidor, refe-
rente ao repasse pela cobrança pelo uso dos recursos hídricos (R$), calculado 
pelo produto entre o índice percentual fixo (IPF) e o volume mensal faturado 
(VMF) relativo aos serviços de abastecimento de água e coleta/tratamento de 
efluentes.

IPF: índice percentual fixo, calculado para cada exercício, correspondente 
ao impacto financeiro da cobrança pelo uso dos recursos hídricos sobre os 
valores da arrecadação obtida pelos serviços prestados de abastecimento de 
água e coleta/tratamento de efluentes (%);

VMF: valor mensal faturado na conta do consumidor correspondente ao 
somatório dos valores relativos aos serviços prestados de abastecimento de 
água e coleta/tratamento de efluentes (R$);

Sendo:

IPF = ( CA / VTA )

Onde:

CA: Somatório das cotas anuais cobradas no exercício pelos órgãos gestores às 
prestadoras de serviços de saneamento por declaração no Cadastro Nacional 
de Usuários de Recursos Hídricos - CNARH (R$),

VTA: valor total anual arrecadado pelas prestadoras de serviços de sane-
amento estimado com os serviços prestados de abastecimento de água 
e coleta/tratamento de efluentes, estimado para o exercício anterior 
ao da vigência da cobrança (R$), ou aquele valor arrecadado observa-
do nos doze últimos meses consecutivos efetivamente consolidados, 
excluídos os valores destinados aos consumidores beneficiados pela tarifa 
social.

§ 1º -  Havendo a informação dos volumes destinados aos consumidores be-
neficiados pela tarifa social nas declarações de uso internalizados no CNARH, 
o órgão gestor estadual deverá abater os custos nas cotas anuais correspon-
dentes cobradas no exercício.

§ 2º -  Havendo a informação dos custos tributários incidentes sobre os valores 
faturados e arrecadados a título de cobrança pelo uso da água pelas presta-
doras de serviços de saneamento, o órgão gestor estadual deverá abater os 
valores correspondentes nas cotas anuais cobradas no exercício.

DECRETO ESTADUAL Nº 41.974/09
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§ 3º -  As informações de que tratam os parágrafos 1º e 2º do presente artigo 
deverão ser prestadas até o término do mês de novembro para operacionali-
zação da cobrança pelo órgão gestor no exercício subseqüente quando serão 
considerados os devidos abatimentos.

§ 4º -  Para o cálculo da cobrança referente ao exercício de 2009, as pres-
tadoras de serviços de saneamento informarão ao órgão gestor, por ofício, 
estimativa dos volumes referentes à tarifa social e aos custos tributários.

§ 5º -  Para as concessionárias que já vem efetuando o reequilíbrio, a metodo-
logia definida no caput deste artigo será aplicada a partir do próximo exercício.

Art 2º - A diferença entre os valores pagos pelos prestadores de serviços de 
saneamento aos órgãos gestores e o efetivamente arrecadado através do 
repasse aos consumidores, nos termos da fórmula de cálculo do artigo 1º 
do presente Decreto, poderão ser considerados na base de rateio do exer-
cício seguinte ou por meio de revisão tarifária extraordinária em exercício 
subseqüente.

Art. 3º - Os valores devidos pelas prestadoras de serviços de saneamento 
referentes ao período de maio de 2008 até o início efetivo do repasse serão 
considerados na base de cálculo do rateio do exercício de 2009, desde que 
não ultrapassem o limite percentual máximo de 2% (dois por cento) sobre a 
arrecadação efetiva dos prestadores de serviços de saneamento.

Parágrafo único - Caso os valores a serem rateados entre os consumidores em 
2009 ultrapassem o limite percentual de 2% (dois por cento) sobre a arrecada-
ção efetiva dos prestadores de serviços de saneamento, o valor residual, acima 
deste limite, deverá ser considerado na base de rateio do exercício seguinte.

Art. 4º - Para o exercício de 2009 deverá ser utilizada na base de rateio, 
ao invés da estimativa do valor total anual (VTA) arrecadado no exercício 
anterior, com os serviços prestados de abastecimento de água e coleta/
tratamento de efluentes, a soma dos valores mensais arrecadados 
no exercício anterior, a partir do mês correspondente, no exercício 
anterior, àquele de início efetivo do repasse. Art. 5º - Este Decreto entrará 
em vigor na data de sua publicação, ficando sem efeito a republicação deste 
Decreto efetuada no D.O. de 26 de agosto de 2009, revogadas as disposições 
em contrário.

Rio de Janeiro, 03 de agosto 2009

SÉRGIO CABRAL

Governador

DECRETO ESTADUAL Nº 41.974/09
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DECRETO ESTADUAL Nº 44.115,  
DE 13 DE MARÇO DE 2013

DÁ NOVA REDAÇÃO AO DECRETO Nº 41.039, DE 
29 DE NOVEMBRO DE 2007, QUE DISPÕE SOBRE 
O CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, INSTITUÍDO 
PELA LEI ESTADUAL Nº 3.239, DE 02 DE AGOSTO 
DE 1999, E DETERMINA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atri-
buições constitucionais e legais, tendo em vista o constante no Processo 
nº E-07/511139/2012,

Cosiderando:

- os princípios gerais estabelecidos pela Lei Federal nº 9.433, de 08 de janeiro 
de 1997, que instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos;

- o disposto no art. 261, § 1º, VII, da Constituição Estadual;

- os princípios e diretrizes estabelecidos pela Lei Estadual nº 3.239, de 02 de 
agosto de 1999, que instituiu a Política Estadual de Recursos Hídricos e criou 
o Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos;

- o disposto no art. 43 da Lei Estadual nº 3.239, de 02 de agosto de 1999, que 
prevê a criação do Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CERHI-RJ, como 
integrante do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos;

- o disposto no artigo 44 da Lei Estadual nº 3.239, de 02 de agosto de 1999, que 
atribui ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos, a supervisão e a promoção 
da implementação das diretrizes da Política Estadual de Recursos Hídricos; e

- a necessidade de maior participação dos Comitês de Bacias Hidrográficas, 
bem como a necessidade de flexibilização na composição do Conselho 
Estadual de Recursos Hídricos - CERHI-RJ.

Decreta:
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DECRETO ESTADUAL Nº 44.115/13

Art. 1º - O Decreto nº 41.039, de 29 de novembro de 2007, que dispõe 
sobre o Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Estado do Rio de Janeiro, 
instituído pela Lei Estadual nº 3.239, de 02 de agosto de 1999, e dá outras 
providências, passa a vigorar com a redação deste Decreto.

Art. 2º - O Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Estado do Rio de Janeiro 
- CERHI-RJ, previsto no artigo 43, inciso I, da Lei Estadual nº 3.239, de 02 de 
agosto de 1999, e regulamentado por este Decreto, é órgão colegiado, no 
âmbito da Secretaria de Estado do Ambiente, integrante do Sistema Estadual 
de Gerenciamento e Recursos Hídricos, com atribuições normativa, consultiva 
e deliberativa, encarregado de supervisionar e promover a implementação 
das diretrizes da Política Estadual de Recursos Hídricos.

Art. 3º - Compete ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos:

I - promover a articulação do planejamento estadual de recursos hídricos, 
com os congêneres nacional, regional e dos setores usuários;

II - promover a integração, no que couber, entre a Política Estadual de 
Recursos Hídricos com as demais Políticas do Governo do Estado, em parti-
cular com a Política de Meio Ambiente e a de Gerenciamento Costeiro;

III - estabelecer critérios gerais a serem observados na criação dos Comitês 
da Bacia Hidrográfica (CBHs) e Agências de Água, bem como na confecção 
e apresentação dos respectivos Regimentos Internos;

IV - aprovar proposta de constituição de Comitês de Bacias Hidrográficas, de 
âmbito estadual;

V - autorizar o funcionamento de Agência de Água proposta pelo respectivo 
Comitê de Bacia Hidrográfica, nos termos do art. 58 da Lei Estadual nº 3.239, 
de 02 de agosto de 1999;

VI - estabelecer diretrizes para a elaboração dos Planos de Bacias Hidrográficas 
(PBH’s) e do Plano Estadual de Recursos Hídricos (PERHI), bem como aprovar, 
acompanhar a execução deste e determinar as providências necessárias para 
cumprimento de suas metas;

VII - arbitrar, em última instância administrativa, os conflitos existentes entre 
os Comitês de Bacias Hidrográficas;

VIII - deliberar sobre os projetos de aproveitamento de recursos hídricos no 
âmbito do Estado do Rio de Janeiro;

IX - deliberar sobre as questões que lhe tenham sido encaminhadas pelos 
Comitês de Bacias Hidrográficas;



149 Base Legal para a Gestão das Águas do Estado do Rio de Janeiro (1997-2021)

DECRETO ESTADUAL Nº 44.115/13

X - estabelecer as diretrizes complementares para a implementação da 
Política Estadual de Recursos Hídricos, para a aplicação dos instrumentos de 
gestão e para atuação do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos 
Hídricos (SEGRHI);

XI - estabelecer critérios gerais para a outorga de direito de uso de recursos 
hídricos e para a cobrança por seu uso;

XII - analisar as propostas de alteração da legislação pertinente a Recursos 
Hídricos e à Política Estadual de Recursos Hídricos;

XIII - aprovar as revisões de seu regimento interno;

XIV - incentivar programas de educação ambiental e de pesquisa aplicada ao 
gerenciamento dos recursos hídricos;

XV - acompanhar a movimentação dos recursos do FUNDRHI, cuja criação 
foi prevista no artigo 47 da Lei Estadual nº 3.239, de 02 de agosto de 1999, e 
regulamentado pelo Decreto nº 35.724, de 18 de Junho de 2004.

Art. 4º - O Conselho Estadual de Recursos Hídricos terá a seguinte estrutura:

I - Presidência;

II - Plenário;

III - Secretaria Executiva;

IV - Câmaras Técnicas.

Art. 5º - O Plenário do Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CERHI-RJ será 
composto por 30 (trinta) membros, e respectivos suplentes, distribuídos nos 
seguintes segmentos:

I - PODER PÚBLICO - 9 (nove) representantes e respectivos suplentes:

Número de Representantes Órgãos

1 Poder Executivo Federal

5 Poder Executivo Estadual

3 Poder Executivo Municipal



150 Base Legal para a Gestão das Águas do Estado do Rio de Janeiro (1997-2021)

DECRETO ESTADUAL Nº 44.115/13

II - USUÁRIOS DOS RECURSOS HÍDRICOS 
9 (nove) representantes e respectivos suplentes

Número de Representantes Setores

2 Serviços de Água e Esgoto

2 Indústria, Petróleo e Gás

2 Geração de Energia Elétrica

1 Comércio, Turismo/Lazer

2 Agricultura, Pecuária e Pesca

III - ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE DOS RECURSOS 
HÍDRICOS - 9 (nove) representantes e respectivos suplentes:

Número de Representantes Entidades

5 Entidades civis com interesse nos 
Recursos Hídricos e Ambientais

2 Associações técnico-científicas voltadas 
aos Recursos Hídricos e Ambientais

2 Instituições de ensino superior

IV - COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS 
3 (três) representantes e respectivos suplentes:

Número de Representantes Entidades

3 Comitês de Bacias Hidrográficas
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DECRETO ESTADUAL Nº 44.115/13

Art. 6º - A representação do Poder Público Federal, titular e suplente, de que 
trata o inciso I do artigo 5º, será indicada pelo Ministério do Meio Ambiente.

Art. 7º - Os representantes do Poder Executivo Estadual, titulares e suplentes, 
de que trata o inciso I do artigo 5º, serão indicados pela Secretaria da pasta 
respectiva ou secretário do Ambiente.

Art. 8º - Os representantes do Poder Executivo Municipal, titulares e suplen-
tes, de que trata o inciso I do artigo 5º, serão indicados por seus pares, em 
reunião específica convocada pela Secretaria Executiva do Conselho Estadual 
de Recursos Hídricos - CERHI-RJ, privilegiado o critério de distribuição regional 
e a rotatividade, buscando garantir a efetiva participação de municípios de 
todas as Regiões Hidrográficas do Estado do Rio de Janeiro.

Art. 9º - Os representantes dos Usuários dos Recursos Hídricos, de que trata 
o inciso II, do artigo 5º, serão indicados por seus pares, em reunião especí-
fica convocada pela Secretaria Executiva do Conselho Estadual de Recursos 
Hídricos - CERHI-RJ.

Art. 10 - Os representantes das entidades da Sociedade Civil de interesse dos 
Recursos Hídricos de que trata o inciso III, do artigo 5º, serão indicados pelos 
seus pares, em reunião específica convocada pela Secretaria Executiva do 
Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CERHI-RJ.

§ 1º - Serão consideradas Organizações da Sociedade Civil de interesse dos 
Recursos Hídricos, as referidas nos incisos I a V do artigo 62 da Lei Estadual 
nº 3.239, de 02 de agosto de 1999, e em resolução do CERHI- RJ.

§ 2º - As Entidades da sociedade civil com interesse nos Recursos Hídricos 
e Ambientais para serem habilitadas deverão estar legalmente constituídas, 
há no mínimo 2 (dois) anos, e ter comprovada atuação na área de Recursos 
Hídricos, nos últimos 2 (dois) anos.

§ 3º - As Associações Técnico-Científicas voltadas aos Recursos Hídricos e 
Ambientais para serem habilitadas deverão ter comprovada atuação na área 
de Recursos Hídricos nos últimos 2 (dois) anos.

§ 4º - As Instituições de ensino superior para serem habilitadas deverão ter 
atuação comprovada no Estado do Rio de Janeiro, e reconhecida capacidade 
acadêmica nas especialidades de recursos hídricos e ambientais.

§ 5º - A representação dos Comitês de Bacias Hidrográficas, prevista no inciso 
IV do artigo 5º, se dará através de um único membro por Comitê.
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§ 6º - Será facultada a Região Hidrográfica sem Comitê de Bacia Hidrográfica 
constituído ser representada por consórcio ou associações intermunicipais 
de bacias hidrográficas, ou comissões pró-comitê, desde que devidamente 
comprovados a sua constituição e funcionamento.

Art. 11 - O Presidente do Conselho Estadual de Recursos Hídricos será 
eleito dentre seus integrantes, para o mandato de 02 (dois) anos, permitida 
reeleição.

Parágrafo único - O Presidente do Conselho Estadual de Recursos Hídricos 
será substituído, nas suas faltas e impedimentos, pelo Secretário Executivo 
do CERHI-RJ.

Art. 12 - O Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CERHI-RJ reunir-se-á 
em sessão pública, com presença de pelo menos metade mais um dos seus 
membros em primeira chamada, ou por 1/3 (um terço) mais um em segunda 
chamada, e deliberará por maioria simples dos presentes.

Parágrafo único - Na primeira chamada, assim como na segunda, deverá ser 
garantida a representação dos segmentos que compõem o Plenário do CERHI-RJ, 
de acordo com o estabelecido no artigo 5º do presente Decreto.

Art. 13 - O Conselho Estadual de Recursos Hídricos, mediante Resolução 
poderá constituir Câmaras Técnicas de caráter permanente ou temporário.

§ 1º - Fica autorizada a criação de grupos de trabalho sempre que o plenário 
ou uma das câmaras técnicas entender necessário.

§ 2º - A criação de grupos de trabalho não substituirá a existência de câmara 
técnica.

Art. 14 - A Secretaria Executiva do Conselho Estadual de Recursos Hídricos 
será exercida pelo órgão gestor e executor da política de Recursos Hídricos do 
Estado do Rio de Janeiro, sem prejuízo de suas demais competências, sendo 
seu representante indicado pela Secretaria de Estado do Ambiente.

Art. 15 - O Regimento Interno do CERHI-RJ definirá os procedimentos a serem 
adotados no âmbito deste Conselho.

Parágrafo único - O Regimento Interno do CERHI-RJ será aprovado pela maio-
ria absoluta dos membros do Conselho, assegurada a presença de pelo menos 
01 (um) membro de cada segmento.

Art. 16 - A participação dos representantes dos membros do CERHI nas 
funções que lhe forem atribuídas no âmbito desse Conselho, embora de alta 
relevância, não será remunerada a qualquer título.
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Art. 17 - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 

as disposições em contrário, em especial os Decretos nº 27.208, de 02 de 
outubro de 2000, e nº 41.039, de 29 de novembro de 2007, mantendo-se 
revogado o Decreto nº 32.862, de 12 de março de 2003.

Rio de Janeiro, 13 de março de 2013

SÉRGIO CABRAL

Governador

DECRETO ESTADUAL Nº 44.115/13
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DECRETO ESTADUAL Nº 45.804,  
DE 31 DE OUTUBRO DE 2016 

ALTERA O DECRETO ESTADUAL Nº 44.115, DE 
13 DE MARÇO DE 2013, QUE DISPÕE SOBRE O 
CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, INSTITUÍDO 
PELA LEI ESTADUAL Nº 3.239, DE 02 DE AGOSTO 
DE 1999, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, em exercício, no uso 
de suas atribuições constitucionais e legais, tendo em vista o constante no 
Processo nº E-07/ 002/7272/2016,

CONSIDERANDO:

- os princípios gerais estabelecidos pela Lei Federal nº 9.433, de 08 de janeiro 
de 1997, que instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos; 

- o disposto no art. 261, § 1º, VII, da Constituição Estadual;

- os princípios e diretrizes estabelecidos pela Lei Estadual nº 3.239, de 02 de 
agosto de 1999, que instituiu a Política Estadual de Recursos Hídricos e criou 
o Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos; 

- o disposto no art. 43 da Lei Estadual nº 3.239, de 02 de agosto de 1999, que 
prevê a criação do Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CERHI-RJ, como 
integrante do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos; 

- o disposto no artigo 44 da Lei Estadual nº 3.239, de 02 de agosto de 1999, que 
atribui ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CERHI-RJ, a supervisão e 
a promoção da implementação das diretrizes da Política Estadual de Recursos 
Hídricos;

- a necessidade de maior participação dos Comitês de Bacias Hidrográficas, 
bem como a necessidade de flexibilização na composição do CERHI-RJ; e
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- que o CERHI-RJ ao logo de todo o ano de 2015 trabalhou a revisão de seu 
regimento interno;

DECRETA:

Art. 1º - O artigo 4º do Decreto Estadual n° 44.115, de 13 de março de 2013, 
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 4º - O Conselho Estadual de Recursos Hídricos terá a seguinte 
estrutura:I - Presidência;

 II – Vice-Presidência;

III - Plenário;

IV - Secretaria Executiva;

V - Câmaras Técnicas;

VI – Grupos de trabalho."

Art. 2º - O artigo 5º do Decreto Estadual n° 44.115, de 13 de março de 2013, 
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 5 - O Plenário do Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CERHI-
RJ será composto por 32 (trinta e dois) membros, e respectivos suplen-
tes, distribuídos nos seguintes segmentos:
I – PODER PÚBLICO - 9 (nove) representantes e respectivos suplentes:

II - USUÁRIOS DOS RECURSOS HÍDRICOS - 9 (nove) representantes e 
respectivos suplentes:

Número de Representantes Órgãos

1 Poder Executivo Federal
5 Poder Executivo Estadual
3 Poder Executivo Municipal

DECRETO ESTADUAL Nº 45.804/16

Número de Representantes Setores
2 Serviços de Água e Esgoto
2 Indústria, Petróleo e Gás
2 Geração de Energia Elétrica
1 Comércio, Turismo/Lazes
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III - ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE DOS RECURSOS 
HÍDRICOS – 9 (nove) representantes e respectivos suplentes:

IV – COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS – 5 (CINCO) representantes 
e respectivos suplentes:

Art. 3º - O artigo 10 do Decreto Estadual n° 44.115, de 13 de março de 2013, 
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 10 - O Presidente e o Vice Presidente do Conselho Estadual de 
Recursos Hídricos serão eleitos dentre seus integrantes, para o manda-
to de 03 (três) anos, permitida uma reeleição.

Parágrafo único - O Presidente do Conselho Estadual de Recursos 
Hídricos será substituído, nas suas faltas e impedimentos, pelo Vice 
Presidente do CERHI-RJ.”

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário. 

Rio de Janeiro, 31 de outubro de 2016

FRANCISCO DORNELLES
Governador

Número de Representantes Entidades

5 Entidades civis com interesse nos 
Recursos Hídricos e Ambientais

2
Associações técnicos-científicas 
voltadas aos Recursos Hídricos e 

Ambientais
2 Instituições de ensino superior

Número de Representantes Entidades
5 Comitês de Bacias Hidrográficas

DECRETO ESTADUAL Nº 45.804/16
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DECRETO ESTADUAL N.º 47.505,  
DE 04 DE MARÇO DE 2021

ALTERA O DECRETO Nº 35.724/2004, QUE REGU
LA MENTA O FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS 
HÍDRICOS  FUNDRHI, DISCIPLINA O REPASSE DE 
RECURSOS FINANCEIROS PREVISTO NO ART. 5º, 
§ 1º, DA LEI Nº 5.639/2010, QUE DISPÕE SOBRE 
OS CONTRATOS DE GESTÃO FIRMADOS ENTRE 
O ÓRGÃO GESTOR E EXECUTOR DA POLÍTICA 
ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS E ENTIDADES 
DELEGATÁRIAS DE FUNÇÕES DE AGÊNCIA DE ÁGUA 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, em exercício, no uso das 
atribuições legais e constitucionais, e tendo em vista o disposto no Processo 
nº SEI-070026/000755/2020, e

Considerando:

- o disposto na Lei Estadual n° 3.239, de 02 de agosto de 1999, que insti-
tuiu a Política Estadual de Recursos Hídricos e criou o Sistema Estadual de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos; 

- o disposto no art. 5º, § 1º, da Lei Estadual nº 5.639, de 06 de janeiro de 2010, 
que assegura à entidade delegatária que desempenha as funções de Agência 
de Água as transferências, pelo órgão gestor de recursos hídricos, de recursos 
financeiros do Fundo Estadual de Recursos Hídricos - FUNDRHI disponibiliza-
dos na subconta da respectiva Região Hidrográfica; e 

- a necessidade de atualizar o Decreto nº 35.724, de 18 de junho de 2004, 
para incorporar as alterações legislativas posteriores e incluir dispositivos que 
regulamentem o supracitado art. 5º, § 1º, da Lei nº 5.639/2010, detalhando 
a forma de repasse dos aludidos recursos.; 

Decreta:
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Art. 1º - O Decreto estadual nº 35.724/2004 passa a vigorar com as seguintes 
alterações:

“Art. 1º - O Fundo Estadual de Recursos Hídricos do Estado do Rio de 
Janeiro - FUNDRHI, de natureza e individualização contábeis e vigência 
ilimitada, incluído no âmbito da Secretaria de Estado do Ambiente e 
Sustentabilidade - SEAS, é regido na forma do disposto pela Lei nº 3.239, 
de 02 de agosto de 1999, pela Lei nº 4.247, de 16 de dezembro de 
2003, alterada pela Lei nº 5.234, de 05 de maio de 2008, e por este 
Decreto.” (NR)

“Art. 3º - (...) 

II - (revogado);” 

“Art. 4º - Os valores arrecadados com a cobrança pelo uso de recursos 
hídricos sujeitos à outorga descrito no inciso I do artigo anterior, nos 
termos do art. 22 da Lei nº 3.239/1999 e do art. 4º da Lei nº 4.247/2003, 
inscritos como receita do FUNDRHI, serão repassados em até 60 (sessen-
ta) dias para a Agência de Água ou entidade delegatária do respectivo 
Comitê de Bacia Hidrográfica - CBH, conforme autoriza o art. 5º, § 1º, 
da Lei nº 5.639/2010, devendo ser aplicados na bacia hidrográfica ar-
recadadora e utilizados em: (NR)

(...) 

§ 1º - Serão repassados apenas os recursos financeiros necessários ao 
cumprimento do contrato de gestão, conforme programa de trabalho. 

§ 2º - Exclui-se da previsão de repasse à Agência de Água ou entidade 
delegatária mencionada no caput deste artigo 10% (dez por cento) do 
montante arrecadado pela cobrança sobre o uso de recursos hídricos 
de domínio estadual previsto no art. 5º, inciso I, deste Decreto, cuja 
aplicação é destinada ao órgão gestor de recursos hídricos do Estado 
do Rio de Janeiro. 

§ 3º - Caberá ao órgão gestor de recursos hídricos do Estado do Rio 
de Janeiro adotar as providências referentes à dotação orçamentária 
necessárias ao repasse dos recursos para a entidade delegatária do 
respectivo CBH, pelo Sistema Integrado de Gestão Orçamentária, 
Financeira e Contábil do Rio de Janeiro - SIAFE-RIO, mediante a emissão 
de Programação de Desembolso - PD.

§ 4º - Os repasses de recursos descritos no caput necessários às entida-
des delegatárias para custeio das despesas essenciais ao exercício das 
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suas funções deverão estar previstos no Plano de Aplicação Plurianual 
aprovado pelos CBHs ou no seu Orçamento Anual. 

§ 5º - As despesas realizadas pelas entidades delegatárias devem 
estar diretamente vinculadas aos resultados pactuados nos contratos 
de gestão e observar os atos normativos próprios estabelecidos pelo 
órgão gestor de recursos hídricos. 

§ 6º - Ao término do contrato de gestão, havendo recursos repassados 
que não foram utilizados, os valores deverão ser integralmente apli-
cados pela entidade delegatária na consecução das suas finalidades. 

§ 7º - O gestor da Agência de Água ou entidade delegatária do res-
pectivo CBH responde civil, penal e administrativamente pelo uso dos 
recursos do FUNDRHI repassados na forma do presente Decreto.”

“Art. 5º - 

(...) 

II - Dos valores arrecadados com as demais receitas do FUNDRHI, será 
aplicado, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) nos contratos de gestão 
das entidades delegatárias de CBHs com baixa arrecadação pela cobran-
ça sobre o uso de recursos hídricos, sendo o restante aplicado no órgão 
gestor de recursos hídricos e em ações e investimentos, em qualquer 
Região Hidrográfica, mediante proposta enviada pelo órgão gestor e 
aprovação do Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CERHI; (NR)

(...) 

IV - (revogado); 

V - No mínimo 70% (setenta por cento) dos recursos arrecadados com 
a cobrança pelo uso da água incidente sobre o setor de saneamento 
será, obrigatoriamente, aplicado em coleta e tratamento de efluentes 
urbanos, na forma estabelecida pelo art. 6º da Lei nº 5.234/2008, até 
que se atinja o percentual de 80% (oitenta por cento) do esgoto cole-
tado e tratado na respectiva Região Hidrográfica.”

“Art. 9º - Os Planos de Aplicação Plurianual - PAPs elaborados pelos 
CBHs com base no respectivo Plano de Bacia Hidrográfica - PBH que 
utilizem recursos do FUNDRHI deverão, conforme determina a Lei nº 
3.239/1999, ser submetidos ao CERHI para deliberação, aprovação e 
posterior encaminhamento ao gestor do FUNDRHI. (NR) 

Parágrafo único - (revogado). 
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§ 1º - Os PAPs aprovados pelo CERHI serão exigíveis ainda que os re-
cursos já tenham sido repassados, em momento anterior à publicação 
do presente Decreto, para a Agência de Água ou entidade delegatária, 
que deverá promover sua implementação. 

§ 2º - Caberá ao CERHI regulamentar a elaboração de orçamento anual 
por parte dos CBHs. 

§ 3º - Os PAPs aprovados pelo CERHI buscarão uniformização e padro-
nização com o Plano Plurianual - PPA do Estado do Rio de Janeiro, e 
suas atualizações ou revisões deverão ser encaminhadas ao CERHI no 
prazo máximo de 30 de junho do exercício anterior à sua vigência.”

“Art. 10 - (Revogado)” 

“Art. 12 - O FUNDRHI será gerido pelo Instituto Estadual do Ambiente 
- INEA, por intermédio do seu Presidente.” (NR) 

“Art. 13 - O INEA prestará contas à SEAS, semestralmente, dos recursos 
utilizados do FUNDRHI, sem prejuízo da regular prestação de contas ao 
Tribunal de Contas do Estado - TCE.” (NR) 

“Art. 14 - O INEA, na condição de gestor do FUNDRHI, deverá baixar os 
atos complementares a este Decreto, por meio de resolução do seu 
Conselho Diretor - Condir.” (NR)

Art. 2º - Os contratos de gestão vigentes, cujos recursos não tenham sido 
solicitados ao órgão gestor em conformidade com o regramento atual, e os 
vindouros, celebrados na forma da Lei nº 5.639/2010, deverão ser adequados 
às regras dispostas no presente Decreto no exercício seguinte à sua publicação. 

§ 1º - Os processos de solicitação de recursos em andamento no órgão gestor 
anteriores à edição do presente Decreto poderão ser finalizados de acordo 
com o fluxo de procedimento existente. 

§ 2º - A adequação dos orçamentos anuais contida nos contratos vigentes 
deverá ser realizada mediante aditivo contratual ou outra forma de instru-
mento administrativo, dentro das possibilidades do administrador e gestor 
dos contratos. 

Art. 3º - Os resultados esperados nos contratos de gestão serão avaliados 
por Comissão de Avaliação específica prevista na Lei nº 5.639/2010 e devem 
ser acompanhados por fiscais de contrato indicados pelo órgão gestor de 
recursos hídricos, pela auditoria interna do próprio órgão gestor e por órgão 
de controle externo. 

DECRETO ESTADUAL Nº 47.505/21



161 Base Legal para a Gestão das Águas do Estado do Rio de Janeiro (1997-2021)

Parágrafo Único - O órgão gestor de recursos hídricos e/ou a SEAS deverão 
prover estrutura e pessoal efetivo para cumprimento da função de fiscal de 
contrato de que trata o caput. 

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.

 Rio de Janeiro, 04 de março de 2021

CLÁUDIO CASTRO
Governador em Exercício

DECRETO ESTADUAL Nº 47.505/21





Resoluções do 
Conselho Nacional  
do Meio Ambiente 
(CONAMA)





165 Base Legal para a Gestão das Águas do Estado do Rio de Janeiro (1997-2021)

RESOLUÇÃO CONAMA Nº 357,  
DE 17 DE MARÇO DE 2005 

DISPÕE SOBRE A CLASSIFICAÇÃO DOS CORPOS 
DE ÁGUA E DIRETRIZES AMBIENTAIS PARA O SEU 
ENQUADRAMENTO, BEM COMO ESTABELECE AS 
CONDIÇÕES E PADRÕES DE LANÇAMENTO DE 
EFLUENTES, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE-CONAMA, no uso das compe-
tências que lhe são conferidas pelos arts. 6º, inciso II e 8º, inciso VII, da Lei 
nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, regulamentada pelo Decreto nº 99.274, 
de 6 de junho de 1990 e suas alterações, tendo em vista o disposto em seu 
Regimento Interno, e Considerando a vigência da Resolução CONAMA nº 274, 
de 29 de novembro de 2000, que dispõe sobre a balneabilidade;

Considerando o art. 9º, inciso I, da Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, que 
instituiu a Política Nacional dos Recursos Hídricos, e demais normas aplicáveis 
à matéria;

Considerando que a água integra as preocupações do desenvolvimento 
sustentável, baseado nos princípios da função ecológica da propriedade, 
da prevenção, da precaução, do poluidor-pagador, do usuário-pagador e da 
integração, bem como no reconhecimento de valor intrínseco à natureza;

Considerando que a Constituição Federal e a Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 
1981, visam controlar o lançamento no meio ambiente de poluentes, proi-
bindo o lançamento em níveis nocivos ou perigosos para os seres humanos e 
outras formas de vida;

Considerando que o enquadramento expressa metas finais a serem alcan-
çadas, podendo ser fixadas metas progressivas intermediárias, obrigatórias, 
visando a sua efetivação;

Considerando os termos da Convenção de Estocolmo, que trata dos Poluentes 
Orgânicos Persistentes-POPs, ratificada pelo Decreto Legislativo nº 204, de 7 
de maio de 2004;

Considerando ser a classificação das águas doces, salobras e salinas essencial 
à defesa de seus níveis de qualidade, avaliados por condições e padrões espe-
cíficos, de modo a assegurar seus usos preponderantes;
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Considerando que o enquadramento dos corpos de água deve estar baseado 
não necessariamente no seu estado atual, mas nos níveis de qualidade que 
deveriam possuir para atender às necessidades da comunidade;

Considerando que a saúde e o bem-estar humano, bem como o equilíbrio ecoló-
gico aquático, não devem ser afetados pela deterioração da qualidade das águas;

Considerando a necessidade de se criar instrumentos para avaliar a evolução 
da qualidade das águas, em relação às classes estabelecidas no enquadra-
mento, de forma a facilitar a fixação e controle de metas visando atingir 
gradativamente os objetivos propostos;

Considerando a necessidade de se reformular a classificação existente, 
para melhor distribuir os usos das águas, melhor especificar as condições 
e padrões de qualidade requeridos, sem prejuízo de posterior aperfeiço-
amento; e

Considerando que o controle da poluição está diretamente relacionado com a 
proteção da saúde, garantia do meio ambiente ecologicamente equilibrado e a 
melhoria da qualidade de vida, levando em conta os usos prioritários e classes 
de qualidade ambiental exigidos para um determinado corpo de água; 

Resolve:

Art. 1º - Esta Resolução dispõe sobre a classificação e diretrizes ambientais 
para o enquadramento dos corpos de água superficiais, bem como estabelece 
as condições e padrões de lançamento de efluentes.

Capítulo I
DAS DEFINIÇÕES

Art. 2º - Para efeito desta Resolução são adotadas as seguintes definições:

I - águas doces: águas com salinidade igual ou inferior a 0,5 ‰;

II - águas salobras: águas com salinidade superior a 0,5 ‰ e inferior a 30 ‰;

III - águas salinas: águas com salinidade igual ou superior a 30 ‰;

IV - ambiente lêntico: ambiente que se refere à água parada, com movimento 
lento ou estagnado;

V - ambiente lótico: ambiente relativo a águas continentais moventes;
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VI - aqüicultura: o cultivo ou a criação de organismos cujo ciclo de vida, em 
condições naturais, ocorre total ou parcialmente em meio aquático;

VII - carga poluidora: quantidade de determinado poluente transportado ou 
lançado em um corpo de água receptor, expressa em unidade de massa por 
tempo;

VIII - cianobactérias: microorganismos procarióticos autotróficos, também 
denominados como cianofíceas (algas azuis) capazes de ocorrer em qual-
quer manancial superficial especialmente naqueles com elevados níveis 
de nutrientes (nitrogênio e fósforo), podendo produzir toxinas com efeitos 
adversos a saúde;

IX - classe de qualidade: conjunto de condições e padrões de qualidade de 
água necessários ao atendimento dos usos preponderantes, atuais ou futuros;

X - classificação: qualificação das águas doces, salobras e salinas em função 
dos usos preponderantes (sistema de classes de qualidade) atuais e futuros;

XI - coliformes termotolerantes: bactérias gram-negativas, em forma de 
bacilos, oxidase-negativas, caracterizadas pela atividade da enzima ß-galac-
tosidase63.1 Podem crescer meios contendo agentes tenso-ativos e fermentar 
a lactose nas temperaturas de 44o - 45oC64,2 com produção de ácido, gás e 
aldeído. Além de estarem presentes em fezes humanas e de animais homeo-
térmicos, ocorrem em solos, plantas ou outras matrizes ambientais que não 
tenham sido contaminados por material fecal;

XII - condição de qualidade: qualidade apresentada por um segmento de cor-
po d’água, num determinado momento, em termos dos usos possíveis com 
segurança adequada, frente às Classes de Qualidade;

XIII - condições de lançamento: condições e padrões de emissão adotados 
para o controle de lançamentos de efluentes no corpo receptor;

XIV - controle de qualidade da água: conjunto de medidas operacionais que 
visa avaliar a melhoria e a conservação da qualidade da água estabelecida 
para o corpo de água;

XV - corpo receptor: corpo hídrico superficial que recebe o lançamento de 
um efluente;

XVI - desinfecção: remoção ou inativação de organismos potencialmente 
patogênicos;

63 Retificado no DOU nº 87, de 9 de maio de 2005, pág. 44. 
64  Retificado no DOU nº 87, de 9 de maio de 2005, pág. 44. 
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XVII - efeito tóxico agudo: efeito deletério aos organismos vivos causado por 
agentes físicos ou químicos, usualmente letalidade ou alguma outra manifes-
tação que a antecede, em um curto período de exposição;

XVIII - efeito tóxico crônico: efeito deletério aos organismos vivos causado por 
agentes físicos ou químicos que afetam uma ou várias funções biológicas dos 
organismos, tais como a reprodução, o crescimento e o comportamento, em 
um período de exposição que pode abranger a totalidade de seu ciclo de vida 
ou parte dele;

XIX - efetivação do enquadramento: alcance da meta final do enquadramento;

XX - enquadramento: estabelecimento da meta ou objetivo de qualidade da 
água (classe) a ser, obrigatoriamente, alcançado ou mantido em um segmen-
to de corpo de água, de acordo com os usos preponderantes pretendidos, ao 
longo do tempo;

XXI - ensaios ecotoxicológicos: ensaios realizados para determinar o efeito 
deletério de agentes físicos ou químicos a diversos organismos aquáticos;

XXII - ensaios toxicológicos: ensaios realizados para determinar o efeito dele-
tério de agentes físicos ou químicos a diversos organismos visando avaliar o 
potencial de risco à saúde humana;

XXIII - Escherichia coli (E.coli): bactéria pertencente à família Enterobacteriaceae 
caracterizada pela atividade da enzima ß-glicuronidase65. Produz indol a 
partir do aminoácido triptofano. É a única espécie do grupo dos coliformes 
termotolerantes cujo habitat exclusivo é o intestino humano e de animais 
homeotérmicos, onde ocorre em densidades elevadas;

XXIV - metas: é o desdobramento do objeto em realizações físicas e atividades 
de gestão, de acordo com unidades de medida e cronograma preestabeleci-
dos, de caráter obrigatório;

XXV - monitoramento: medição ou verificação de parâmetros de qualidade 
e quantidade de água, que pode ser contínua ou periódica, utilizada para 
acompanhamento da condição e controle da qualidade do corpo de água;

XXVI - padrão: valor limite adotado como requisito normativo de um parâme-
tro de qualidade de água ou efluente;

XXVII - parâmetro de qualidade da água: substancias ou outros indicadores 
representativos da qualidade da água;

XXVIII - pesca amadora: exploração de recursos pesqueiros com fins de lazer 
ou desporto;

XXIX - programa para efetivação do enquadramento: conjunto de medidas 
ou ações progressivas e obrigatórias, necessárias ao atendimento das metas 
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intermediárias e final de qualidade de água estabelecidas para o enquadra-
mento do corpo hídrico;

XXX - recreação de contato primário: contato direto e prolongado com a água 
(tais como natação, mergulho, esqui-aquático) na qual a possibilidade do 
banhista ingerir água é elevada;

XXXI - recreação de contato secundário: refere-se àquela associada a ativida-
des em que o contato com a água é esporádico ou acidental e a possibilidade 
de ingerir água é pequena, como na pesca e na navegação (tais como iatismo);

XXXII - tratamento avançado: técnicas de remoção e/ou inativação de cons-
tituintes refratários aos processos convencionais de tratamento, os quais 
podem conferir à água características, tais como: cor, odor, sabor, atividade 
tóxica ou patogênica;

XXXIII - tratamento convencional: clarificação com utilização de coagulação e 
floculação, seguida de desinfecção e correção de pH;

XXXIV - tratamento simplificado: clarificação por meio de filtração e desinfec-
ção e correção de pH quando necessário;

XXXV - tributário (ou curso de água afluente): corpo de água que flui para um 
rio maior ou para um lago ou reservatório;

XXXVI - vazão de referência: vazão do corpo hídrico utilizada como base para 
o processo de gestão, tendo em vista o uso múltiplo das águas e a necessária 
articulação das instâncias do Sistema Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA 
e do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos - SINGREH;

XXXVII - virtualmente ausentes: que não é perceptível pela visão, olfato ou 
paladar; e 

XXXVIII - zona de mistura: região do corpo receptor onde ocorre a diluição 
inicial de um efluente.

Capítulo II
DA CLASSIFICAÇÃO DOS CORPOS DE ÁGUA

Art.  3º - As águas doces, salobras e salinas do Território Nacional são classifi-
cadas, segundo a qualidade requerida para os seus usos preponderantes, em 
treze classes de qualidade.

Parágrafo único - As águas de melhor qualidade podem ser aproveitadas em 
uso menos exigente, desde que este não prejudique a qualidade da água, 
atendidos outros requisitos pertinentes.
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Seção I
DAS ÁGUAS DOCES

Art. 4º - As águas doces são classificadas em:

I - classe especial: águas destinadas:

a) ao abastecimento para consumo humano, com desinfecção;

b) à preservação do equilíbrio natural das comunidades aquáticas; e,

c) à preservação dos ambientes aquáticos em unidades de conservação de 
proteção integral.

II - classe 1: águas que podem ser destinadas:

a) ao abastecimento para consumo humano, após tratamento simplificado;

b) à proteção das comunidades aquáticas;

c) à recreação de contato primário, tais como natação, esqui aquático e mer-
gulho, conforme Resolução CONAMA nº 274, de 2000;

d) à irrigação de hortaliças que são consumidas cruas e de frutas que se 
desenvolvam rentes ao solo e que sejam ingeridas cruas sem remoção de 
película; e

e) à proteção das comunidades aquáticas em Terras Indígenas.

III - classe 2: águas que podem ser destinadas:

a) ao abastecimento para consumo humano, após tratamento convencional;

b) à proteção das comunidades aquáticas;

c) à recreação de contato primário, tais como natação, esqui aquático e mer-
gulho, conforme Resolução CONAMA nº 274, de 2000;

d) à irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e de parques, jardins, campos de 
esporte e lazer, com os quais o público possa vir a ter contato direto; e

e) à aqüicultura e à atividade de pesca.

IV - classe 3: águas que podem ser destinadas:

a) ao abastecimento para consumo humano, após tratamento convencional 
ou avançado;

b) à irrigação de culturas arbóreas, cerealíferas e forrageiras;

c) à pesca amadora;

d) à recreação de contato secundário; e
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e) à dessedentação de animais.

V - classe 4: águas que podem ser destinadas:

a) à navegação; e

b) à harmonia paisagística.

Seção II
DAS ÁGUAS SALINAS

Art. 5º - As águas salinas são assim classificadas:

I - classe especial: águas destinadas:

a) à preservação dos ambientes aquáticos em unidades de conservação de 
proteção integral; e

b) à preservação do equilíbrio natural das comunidades aquáticas.

II - classe 1: águas que podem ser destinadas:

a) à recreação de contato primário, conforme Resolução CONAMA nº 274, de 
2000;

b) à proteção das comunidades aquáticas; e

c) à aqüicultura e à atividade de pesca.

III - classe 2: águas que podem ser destinadas:

a) à pesca amadora; e

b) à recreação de contato secundário.

IV - classe 3: águas que podem ser destinadas:

a) à navegação; e

b) à harmonia paisagística.

Seção III
DAS ÁGUAS SALOBRAS

Art. 6º - As águas salobras são assim classificadas:

I - classe especial: águas destinadas:

a) à preservação dos ambientes aquáticos em unidades de conservação de 
proteção integral; e,
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b) à preservação do equilíbrio natural das comunidades aquáticas.

II - classe 1: águas que podem ser destinadas:

a) à recreação de contato primário, conforme Resolução CONAMA nº 274, de 
2000;

b) à proteção das comunidades aquáticas;

c) à aqüicultura e à atividade de pesca;

d) ao abastecimento para consumo humano após tratamento convencional 
ou avançado; e

e) à irrigação de hortaliças que são consumidas cruas e de frutas que se 
desenvolvam rentes ao solo e que sejam ingeridas cruas sem remoção de 
película, e à irrigação de parques, jardins, campos de esporte e lazer, com os 
quais o público possa vir a ter contato direto.

III - classe 2: águas que podem ser destinadas:

a) à pesca amadora; e

b) à recreação de contato secundário.

IV - classe 3: águas que podem ser destinadas:

a) à navegação; e

b) à harmonia paisagística.

Capítulo III
DAS CONDIÇÕES E PADRÕES DE QUALIDADE DAS ÁGUAS

Seção I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 7º - Os padrões de qualidade das águas determinados nesta Resolução 
estabelecem limites individuais para cada substância em cada classe.

Parágrafo único - Eventuais interações entre substâncias, especificadas ou 
não nesta Resolução, não poderão conferir às águas características capazes de 
causar efeitos letais ou alteração de comportamento, reprodução ou fisiologia 
da vida, bem como de restringir os usos preponderantes previstos, ressalvado 
o disposto no § 3º -  do art. 34, desta Resolução.
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Art. 8º - O conjunto de parâmetros de qualidade de água selecionado para 
subsidiar a proposta de enquadramento deverá ser monitorado periodica-
mente pelo Poder Público.

§ 1º - Também deverão ser monitorados os parâmetros para os quais haja 
suspeita da sua presença ou não conformidade.

§ 2º - Os resultados do monitoramento deverão ser analisados estatistica-
mente e as incertezas de medição consideradas.

§ 3º - A qualidade dos ambientes aquáticos poderá ser avaliada por indicado-
res biológicos,quando apropriado, utilizando-se organismos e/ou comunida-
des aquáticas.

§ 4º - As possíveis interações entre as substâncias e a presença de contami-
nantes não listados nesta Resolução, passíveis de causar danos aos seres vivos, 
deverão ser investigadas utilizando-se ensaios ecotoxicológicos, toxicológicos, 
ou outros métodos cientificamente reconhecidos.

§ 5º - Na hipótese dos estudos referidos no parágrafo anterior tornarem-se 
necessários em decorrência da atuação de empreendedores identificados, as 
despesas da investigação correrão as suas expensas.

§ 6º -  Para corpos de água salobras continentais, onde a salinidade não se dê 
por in fluência direta marinha, os valores dos grupos químicos de nitrogênio 

e fósforo serão osestabelecidos nas classes correspondentes de água doce.

Art. 9º - A análise e avaliação dos valores dos parâmetros de qualidade de 
água de que trata esta Resolução serão realizadas pelo Poder Público, poden-
do ser utilizado laboratório próprio, conveniado ou contratado, que deverá 
adotar os procedimentos de controle de qualidade analítica necessários ao 
atendimento das condições exigíveis.

§ 1º - Os laboratórios dos órgãos competentes deverão estruturar-se para 
atenderem ao disposto nesta Resolução.

§ 2º - Nos casos onde a metodologia analítica disponível for insuficiente para 
quantificar as concentrações dessas substâncias nas águas, os sedimentos 
e/ou biota aquática poderão ser investigados quanto à presença eventual 
dessas substâncias.

Art. 10 - Os valores máximos estabelecidos para os parâmetros relacionados 
em cada uma das classes de enquadramento deverão ser obedecidos nas 
condições de vazão de referência.
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§ 1º - Os limites de Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO), estabelecidos 
para as águas doces de classes 2 e 3, poderão ser elevados, caso o estudo da 
capacidade de autodepuração do corpo receptor demonstre que as concen-
trações mínimas de oxigênio dissolvido (OD) previstas não serão desobedeci-
das, nas condições de vazão de referência, com exceção da zona de mistura.

§ 2º - Os valores máximos admissíveis dos parâmetros relativos às formas 
químicas de nitrogênio e fósforo, nas condições de vazão de referência, 
poderão ser alterados em decorrência de condições naturais, ou quando 
estudos ambientais específicos, que considerem também a poluição difusa, 
comprovem que esses novos limites não acarretarão prejuízos para os usos 
previstos no enquadramento do corpo de água.

§ 3º - Para águas doces de classes 1 e 2, quando o nitrogênio for fator limitante 
para eutrofização, nas condições estabelecidas pelo órgão ambiental compe-
tente, o valor de nitrogênio total (após oxidação) não deverá ultrapassar 1,27 
mg/L para ambientes lênticos e 2,18 mg/L para ambientes lóticos, na vazão 
de referência.

§ 4º - O disposto nos parágrafos 2º e 3º não se aplica às baías de águas salinas 
ou salobras, ou outros corpos de água em que não seja aplicável a vazão de 
referência, para os quais deverão ser elaborados estudos específicos sobre a 
dispersão e assimilação de poluentes no meio hídrico.

Art. 11 - O Poder Público poderá, a qualquer momento, acrescentar outras 
condições e padrões de qualidade, para um determinado corpo de água, 
ou torná-los mais restritivos, tendo em vista as condições locais, mediante 
fundamentação técnica.

Art. 12 - O Poder Público poderá estabelecer restrições e medidas adicionais, 
de caráter excepcional e temporário, quando a vazão do corpo de água estiver 
abaixo da vazão de referência.

Art. 13 - Nas águas de classe especial deverão ser mantidas as condições 
naturais do corpo de água.

Seção II
DAS ÁGUAS DOCES

Art. 14 - As águas doces de classe 1 observarão as seguintes condições e 
padrões:

I - condições de qualidade de água:
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a) não verificação de efeito tóxico crônico a organismos, de acordo com os 
critérios estabelecidos pelo órgão ambiental competente, ou, na sua ausên-
cia, por instituições nacionais ou internacionais renomadas, comprovado pela 
realização de ensaio ecotoxicológico padronizado ou outro método cientifica-
mente reconhecido.

b) materiais flutuantes, inclusive espumas não naturais: virtualmente 
ausentes;

c) óleos e graxas: virtualmente ausentes;

d) substâncias que comuniquem gosto ou odor: virtualmente ausentes;

e) corantes provenientes de fontes antrópicas: virtualmente ausentes;

f ) resíduos sólidos objetáveis: virtualmente ausentes;

g) coliformes termotolerantes: para o uso de recreação de contato primário 
deverão ser obedecidos os padrões de qualidade de balneabilidade, previstos 
na Resolução CONAMA nº 274, de 2000. Para os demais usos, não deverá 
ser excedido um limite de 200 coliformes termotolerantes por 100 mililitros 
em 80% ou mais, de pelo menos 6 amostras, coletadas durante o período 
de um ano, com freqüência bimestral. A E. coli poderá ser determinada em 
substituição ao parâmetro coliformes termotolerantes de acordo com limites 
estabelecidos pelo órgão ambiental competente;

h) DBO 5 dias a 20oC até 3 mg/L O2;

i) OD, em qualquer amostra, não inferior a 6 mg/L O2;

j) turbidez até 40 unidades nefelométrica de turbidez (UNT);

l) cor verdadeira: nível de cor natural do corpo de água em mg Pt/L; e

m) pH: 6,0 a 9,0.

II - Padrões de qualidade de água:

TABELA I - CLASSE 1 - ÁGUAS DOCES
PADRÕES

Clorofila a 10 μg/L
Densidade de cianobactérias 20.000 cel/mL ou 2 mm3/L
Sólidos dissolvidos totais 500 mg/L
Parâmetros inorgânicos Valor máximo
Alumínio dissolvido 0,1 mg/L Al
Antimônio 0,005mg/L Sb
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TABELA I - CLASSE 1 - ÁGUAS DOCES
PADRÕES (Continuação)

Arsênio total 0,01 mg/L As
Bário total 0,7 mg/L Ba
Berílio total 0,04 mg/L Be
Boro total 0,5 mg/L B
Cádmio total 0,001 mg/L Cd
Chumbo total 0,01mg/L Pb
Cianeto livre 0,005 mg/L CN
Cloreto total 250 mg/L Cl
Cloro residual total (combinado + livre) 0,01 mg/L Cl
Cobalto total 0,05 mg/L Co
Cobre dissolvido 0,009 mg/L Cu
Cromo total 0,05 mg/L Cr
Ferro dissolvido 0,3 mg/L Fe
Fluoreto total 1,4 mg/L F
Fósforo total (ambiente lêntico) 0,020 mg/L P
Fósforo total (ambiente intermediário, com 
tempo de residência entre 2 e 40 dias, e 
tributários diretos de ambiente lêntico)

0,025 mg/L P

Fósforo total (ambiente lótico e tributários de 
ambientes intermediários) 0,1 mg/L P

Lítio total 2,5 mg/L Li

Manganês total 0,1 mg/L Mn
Mercúrio total 0,0002 mg/L Hg
Níquel total 0,025 mg/L Ni
Nitrato 10,0 mg/L N
Nitrito 1,0 mg/L N

Nitrogênio amoniacal total

3,7mg/L N, para pH ≤ 7,566

2,0 mg/L N, para 7,5 < pH ≤ 8,0
1,0 mg/L N, para 8,0 < pH ≤ 8,5
0,5 mg/L N, para pH > 8,5

Prata total 0,01 mg/L Ag
Selênio total 0,01 mg/L Se
Sulfato total 250 mg/L SO4
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66 Retificado no DOU nº 87, de 9 de maio de 2005, pág. 44.
67 Retificado no DOU nº 87, de 9 de maio de 2005, pág. 44.  

TABELA I - CLASSE 1 - ÁGUAS DOCES
PADRÕES (Continuação)

Sulfeto (H2S não dissociado) 0,002 mg/L S
Urânio total 0,02 mg/L U
Vanádio total 0,1 mg/L V
Zinco total 0,18 mg/L Zn
Parâmetros orgânicos Valor máximo
Acrilamida 0,5 μg/L
Alacloro 20 μg/L
Aldrin + Dieldrin 0,005 μg/L
Atrazina 2 μg/L
Benzeno 0,005 mg/L
Benzidina 0,001 μg/L
Benzo(a)antraceno 0,05 μg/L
Benzo(a)pireno 0,05 μg/L
Benzo(b)fluoranteno 0,05 μg/L
Benzo(k)fluoranteno 0,05 μg/L
Carbaril 0,02 μg/L
Clordano (cis + trans) 0,04 μg/L
2-Clorofenol 0,1 μg/L
Criseno 0,05 μg/L
2,4–D 4,0 μg/L
Demeton (Demeton-O + Demeton-S) 0,1 μg/L
Dibenzo(a,h)antraceno 0,05 μg/L
1,2-Dicloroetano 0,01 mg/L
1,1-Dicloroeteno 0,003 mg/L
2,4-Diclorofenol 0,3 μg/L
Diclorometano 0,02 mg/L
DDT (p,p’-DDT + p,p’-DDE + p,p’-DDD) 0,002 μg/L
Endossulfan (α + β + sulfato)67 0,056 μg/L
Endrin 0,004 μg/L
Estireno 0,02 mg/L
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68 Retificado no DOU nº 87, de 9 de maio de 2005, pág. 44. 

TABELA I - CLASSE 1 - ÁGUAS DOCES
PADRÕES (Continuação)

Etilbenzeno 90,0 μg/L
Fenóis totais (substâncias que reagem
com 4-aminoantipirina) 0,003 mg/L C6H5OH

Glifosato 65 μg/L
Gution 0,005 μg/L
Heptacloro epóxido + Heptacloro 0,01 μg/L
Hexaclorobenzeno 0,0065 μg/L
Indeno(1,2,3-cd)pireno 0,05 μg/L
Lindano (γ-HCH)68 0,02 μg/L
Malation 0,1 μg/L
Metolacloro 10 μg/L
Metoxicloro 0,03 μg/L
Paration 0,04 μg/L
PCBs - Bifenilas policloradas 0,001 μg/L
Pentaclorofenol 0,009 mg/L
Simazina 2,0 μg/L
Substâncias tensoativas que reagem com o azul 
de metileno 0,5 mg/L LAS

2,4,5–T 2,0 μg/L
Tetracloreto de carbono 0,002 mg/L
Tetracloroeteno 0,01 mg/L
Tolueno 2,0 μg/L
Toxafeno 0,01 μg/L
2,4,5-TP 10,0 μg/L
Tributilestanho 0,063 μg/L TBT
Triclorobenzeno (1,2,3-TCB + 1,2,4-TCB) 0,02 mg/L
Tricloroeteno 0,03 mg/L
2,4,6-Triclorofenol 0,01 mg/L
Trifluralina 0,2 μg/L
Xileno 300 μg/L
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III - Nas águas doces onde ocorrer pesca ou cultivo de organismos, para fins 
de consumo intensivo, além dos padrões estabelecidos no inciso II deste 
artigo, aplicam-se os seguintes padrões em substituição ou adicionalmente:

TABELA II - CLASSE 1 - ÁGUAS DOCES
PADRÕES PARA CORPOS DE ÁGUA ONDE HAJA PESCA OU CULTIVO DE 

ORGANISMOS PARA FINS DE CONSUMO INTENSIVO

Parâmetros inorgânicos Valor máximo
Arsênio total 0,14 μg/L As
Parâmetros orgânicos Valor máximo
Benzidina 0,0002 μg/L
Benzo(a)antraceno 0,018 μg/L

Benzo(a)pireno 0,018 μg/L
Benzo(b)fluoranteno 0,018 μg/L
Benzo(k)fluoranteno 0,018 μg/L
Criseno 0,018 μg/L
Dibenzo(a,h)antraceno 0,018 μg/L
3,3-Diclorobenzidina 0,028 μg/L
Heptacloro epóxido + Heptacloro 0,000039 μg/L
Hexaclorobenzeno 0,00029 μg/L
Indeno(1,2,3-cd)pireno 0,018 μg/L
PCBs - Bifenilas policloradas 0,000064 μg/L
Pentaclorofeno 3,0 μg/L
Tetracloreto de carbono 1,6 μg/L
Tetracloroeteno 3,3 μg/L
Toxafeno 0,00028 μg/L
2,4,6-triclorofenol 2,4 μg/L

Art 15 - Aplicam-se às águas doces de classe 2 as condições e padrões da 
classe 1 previstos no artigo anterior, à exceção do seguinte:

I - não será permitida a presença de corantes provenientes de fontes antró-
picas que não sejam removíveis por processo de coagulação, sedimentação e 
filtração convencionais;
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II - coliformes termotolerantes: para uso de recreação de contato primário 
deverá ser obedecida a Resolução CONAMA nº 274, de 2000. Para os demais 
usos, não deverá ser excedido um limite de 1.000 coliformes termotolerantes 
por 100 mililitros em 80% ou mais de pelo menos 6 (seis) amostras coletadas 
durante o período de um ano, com freqüência bimestral. A E. coli poderá ser 
determinada em substituição ao parâmetro coliformes termotolerantes de 
acordo com limites estabelecidos pelo órgão ambiental competente;

III - cor verdadeira: até 75 mg Pt/L;

IV - turbidez: até 100 UNT;

V - DBO 5 dias a 20oC: até 5 mg/L O2;

VI - OD, em qualquer amostra: não inferior a 5 mg/L O2;

VII - clorofila a: até 30 μg/L;693

VIII - densidade de cianobactérias: até 50000 cel/mL ou 5 mm3/L; e,

IX - fósforo total:

a) até 0,030 mg/L, em ambientes lênticos; e,

b) até 0,050 mg/L, em ambientes intermediários, com tempo de residência 
entre 2 e 40 dias, e tributários diretos de ambiente lêntico.

Art. 16 - As águas doces de classe 3 observarão as seguintes condições e 
padrões:

I - condições de qualidade de água:

a) não verificação de efeito tóxico agudo a organismos, de acordo com os 
critérios estabelecidos pelo órgão ambiental competente, ou, na sua ausên-
cia, por instituições nacionais ou internacionais renomadas, comprovado pela 
realização de ensaio ecotoxicológico padronizado ou outro método cientifica-
mente reconhecido; 

b) materiais flutuantes, inclusive espumas não naturais: virtualmente 
ausentes;

c) óleos e graxas: virtualmente ausentes;

d) substâncias que comuniquem gosto ou odor: virtualmente ausentes;

69 Retificado no DOU nº 87, de 9 de maio de 2005, pág. 44. 
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e) não será permitida a presença de corantes provenientes de fontes antró-
picas que não sejam removíveis por processo de coagulação, sedimentação e 
filtração convencionais;

f ) resíduos sólidos objetáveis: virtualmente ausentes;

g) coliformes termotolerantes: para o uso de recreação de contato secundário 
não deverá ser excedido um limite de 2500 coliformes termotolerantes por 
100 mililitros em 80% ou mais de pelo menos 6 amostras, coletadas durante 
o período de um ano, com freqüência bimestral. Para dessedentação de 
animais criados confinados não deverá ser excedido o limite de 1000 coli-
formes termotolerantes por 100 mililitros em 80% ou mais de pelo menos 6 
amostras, coletadas durante o período de um ano, com freqüência bimestral. 
Para os demais usos, não deverá ser excedido um limite de 4000 coliformes 
termotolerantes por 100 mililitros em 80% ou mais de pelo menos 6 amos-
tras coletadas durante o período de um ano, com periodicidade bimestral. 
A E. coli poderá ser determinada em substituição ao parâmetro coliformes 
termotolerantes de acordo com limites estabelecidos pelo órgão ambiental 
competente;

h) cianobactérias para dessedentação de animais: os valores de densidade de 
cianobactérias não deverão exceder 50.000 cel/ml, ou 5mm3/L;

i) DBO 5 dias a 20oC: até 10 mg/L O2;

j) OD, em qualquer amostra: não inferior a 4 mg/L O2;

l) turbidez: até 100 UNT;

m) cor verdadeira: até 75 mg Pt/L; e,

n) pH: 6,0 a 9,0.

II - Padrões de qualidade de água:

TABELA III - CLASSE 3 - ÁGUAS DOCES
PADRÕES

Parâmetros Valor máximo
Clorofila a 60 μg/L
Densidade de cianobactérias 100.000 cel/mL ou 10 mm3/L
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TABELA III - CLASSE 3 - ÁGUAS DOCES
PADRÕES (Continuação)

Sólidos dissolvidos totais 500 mg/L
Parâmetros inorgânicos Valor máximo 
Alumínio dissolvido 0,2 mg/L Al
Arsênio total 0,033 mg/L As
Bário total 1,0 mg/L Ba
Berílio total 0,1 mg/L Be
Boro total 0,75 mg/L B
Cádmio total 0,01 mg/L Cd
Chumbo total 0,033 mg/L Pb
Cianeto livre 0,022 mg/L CN
Cloreto total 250 mg/L Cl
Cobalto total 0,2 mg/L Co
Cobre dissolvido 0,013 mg/L Cu
Cromo total 0,05 mg/L Cr
Ferro dissolvido 5,0 mg/L Fe
Fluoreto total 1,4 mg/L F
Fósforo total (ambiente lêntico) 0,05 mg/L P
Fósforo total (ambiente intermediário, com 
tempo de residência entre 2 e 40 dias, e 
tributários diretos de ambiente lêntico)

0,075 mg/L P

Fósforo total (ambiente lótico e tributários de 
ambientes intermediários)

0,15 mg/L P

Lítio total 2,5 mg/L Li
Manganês total 0,5 mg/L Mn
Mercúrio total 0,002 mg/L Hg
Níquel total 0,025 mg/L Ni
Nitrato 10,0 mg/L N
Nitrito 1,0 mg/L N
Nitrogênio amoniacal total 13,3 mg/L N, para pH ≤ 7,570  

5,6 mg/L N, para 7,5 < pH ≤ 8,0  
2,2 mg/L N, para 8,0 < pH ≤ 8,5  
1,0 mg/L N, para pH > 8,51

70 Retificado no DOU nº 87, de 9 de maio de 2005, pág. 44. 
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TABELA III - CLASSE 3 - ÁGUAS DOCES
PADRÕES (Continuação)

Prata total 0,05 mg/L Ag
Selênio total 0,05 mg/L Se
Sulfato total 250 mg/L SO4

Sulfeto (como H2S não dissociado) 0,3 mg/L S
Urânio total 0,02 mg/L U
Vanádio total 0,1 mg/L V
Zinco total 5 mg/L Zn
Parâmetros orgânicos Valor máximo
Aldrin + Dieldrin 0,03 μg/L
Atrazina 2 μg/L
Benzeno 0,005 mg/L
Benzo(a)pireno 0,7 μg/L
Carbaril 70,0 μg/L
Clordano (cis + trans) 0,3 μg/L
2,4-D 30,0 μg/L
DDT (p,p’-DDT + p,p’-DDE + p,p’-DDD) 1,0 μg/L
Demeton (Demeton-O + Demeton-S) 14,0 μg/L1,2
Dicloroetano 0,01 mg/L1,1
Dicloroeteno 30 μg/L
Dodecacloro Pentaciclodecano 0,001 μg/L
Endossulfan (α+ β + sulfato) 70 0,22 μg/L
Endrin 0,2 μg/L
Fenóis totais (substâncias que reagem com 
4-aminoantipirina)

0,01 mg/L C6H5OH

Glifosato 280 μg/L
Gution 0,005 μg/L
Heptacloro epóxido + Heptacloro 0,03 μg/L
Lindano (γ-HCH) 2,0 μg/L 71

Malation 100,0 μg/L
Metoxicloro 20,0 μg/L
Paration 35,0 μg/L
PCBs - Bifenilas policloradas 0,001 μg/L
Pentaclorofeno 0,009 mg/L
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TABELA III - CLASSE 3 - ÁGUAS DOCES
PADRÕES (Continuação)

Substâncias tensoativas que reagem  
com o azul de metileno 0,5 mg/L LAS
2,4,5–T 2,0 μg/L
Tetracloreto de carbono 0,003 mg/L
Tetracloroeteno 0,01 mg/L
Toxafeno 0,21 μg/L
2,4,5–TP 10,0 μg/L
Tributilestanho 2,0 μg/L TBT
Tricloroeteno 0,03 mg/L
2,4,6 - Triclorofenol 0,01 mg/L

Art. 17 - As águas doces de classe 4 observarão as seguintes  
condições e padrões:4

I - materiais flutuantes, inclusive espumas não naturais: virtualmente ausentes;

II - odor e aspecto: não objetáveis;

III - óleos e graxas: toleram-se iridescências;

IV - substâncias facilmente sedimentáveis que contribuam para o assorea-
mento de canais de navegação: virtualmente ausentes;

V - fenóis totais (substâncias que reagem com 4 - aminoantipirina): até 1,0 
mg/L de C6H5OH;

VI - OD: superior a 2,0 mg/L O2 em qualquer amostra; e, VII - pH: 6,0 a 9,0.

Seção III
DAS ÁGUAS SALINAS

Art. 18 - As águas salinas de classe 1 observarão as seguintes condições e 
padrões:

I - condições de qualidade de água:

71 Retificado no DOU nº 87, de 9 de maio de 2005, pág. 44.
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a) não verificação de efeito tóxico crônico a organismos, de acordo com os 
critérios estabelecidos pelo órgão ambiental competente, ou, na sua ausên-
cia, por instituições nacionais ou internacionais renomadas, comprovado pela 
realização de ensaio ecotoxicológico padronizado ou outro método cientifica-
mente reconhecido;

b) materiais flutuantes: virtualmente ausentes;

c) óleos e graxas: virtualmente ausentes;

d) substâncias que produzem odor e turbidez: virtualmente ausentes;

e) corantes provenientes de fontes antrópicas: virtualmente ausentes;

f ) resíduos sólidos objetáveis: virtualmente ausentes;

g) coliformes termotolerantes: para o uso de recreação de contato primário 
deverá ser obedecida a Resolução CONAMA nº 274, de 2000. Para o cultivo 
de moluscos bivalves destinados à alimentação humana, a média geométrica 
da densidade de coliformes termotolerantes, de um mínimo de 15 amostras 
coletadas no mesmo local, não deverá exceder 43 por 100 mililitros, e o 
percentil 90% não deverá ultrapassar 88 coliformes termolerantes por 100 
mililitros. Esses índices deverão ser mantidos em monitoramento anual com 
um mínimo de 5 amostras. Para os demais usos não deverá ser excedido 
um limite de 1.000 coliformes termolerantes por 100 mililitros em 80% ou 
mais de pelo menos 6 amostras coletadas durante o período de um ano, com 
periodicidade bimestral. A E. coli poderá ser determinada em substituição ao 
parâmetro coliformes termotolerantes de acordo com limites estabelecidos 
pelo órgão ambiental competente;

h) carbono orgânico total: até 3 mg/L, como C;

i) OD, em qualquer amostra: não inferior a 6 mg/L O2; e

j) pH: 6,5 a 8,5, não devendo haver uma mudança do pH natural maior do que 
0,2 unidade.

II - Padrões de qualidade de água:

TABELA IV - CLASSE 1 - ÁGUAS SALINAS
PADRÕES

Parâmetros inorgânicos Valor máximo
Alumínio dissolvido 1,5 mg/L Al
Arsênio total 0,01 mg/L As 
Bário total 1,0 mg/L Ba
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TABELA IV - CLASSE 1 - ÁGUAS SALINAS
PADRÕES (Continuação)

Berílio total 5,3 μg/L Be
Boro total 5,0 mg/L B
Cádmio total 0,005 mg/L Cd
Chumbo total 0,01 mg/L Pb
Cianeto livre 0,001 mg/L CN
Cloro residual total (combinado + livre) 0,01 mg/L Cl
Cobre dissolvido 0,005 mg/L Cu
Cromo total 0,05 mg/L Cr
Ferro dissolvido 0,3 mg/L Fe
Fluoreto total 1,4 mg/L F
Fósforo Total 0,062 mg/L P
Manganês total 0,1 mg/L Mn
Mercúrio total 0,0002 mg/L Hg
Níquel total 0,025 mg/L Ni 
Nitrato 0,40 mg/L N
Nitrito 0,07 mg/L N
Nitrogênio amoniacal total 0,40 mg/L N
Polifosfatos (determinado pela diferença entre fósfo-
ro ácido hidrolisável total e fósforo reativo total)

0,031 mg/L P

Prata total 0,005 mg/L Ag
Selênio total 0,01 mg/L Se
Sulfetos (H2S não dissociado) 0,002 mg/L S
Tálio total 0,1 mg/L Tl
Urânio Total 0,5 mg/L U
Zinco total 0,09 mg/L Zn
Parâmetros orgânicos Valor máximo
Aldrin + Dieldrin 0,0019 μg/L
Benzeno 700 μg/L
Carbaril 0,32 μg/L
Clordano (cis + trans) 0,004 μg/L
2,4-D 30,0 μg/L
DDT (p,p’-DDT+ p,p’-DDE + p,p’-DDD) 0,001 μg/L
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TABELA IV - CLASSE 1 - ÁGUAS SALINAS
PADRÕES (Continuação)

Demeton (Demeton-O + Demeton-S) 0,1 μg/L
Dodecacloro pentaciclodecano 0,001 μg/L
Endossulfan (α + β + sulfato) 0,01 μg/L
Endrin 0,004 μg/L
Etilbenzeno 25 μg/L
Fenóis totais (substâncias que reagem com 
4-aminoantipirina)

60 μg/L C6H5OH

Gution 0,01 μg/L
Heptacloro epóxido + Heptacloro 0,001 μg/L
Lindano (γ-HCH) 0,004 μg/L
Malation 0,1 μg/L
Metoxicloro 0,03 μg/L
Monoclorobenzeno 25 μg/L
Pentaclorofenol 7,9 μg/L
PCBs - Bifenilas Policloradas 0,03 μg/L
Substâncias tensoativas que  
reagem com o azul de metileno

0,2 mg/L LAS

2,4,5-T 10,0 μg/L
Tolueno 215 μg/L
Toxafeno 0,0002 μg/L
2,4,5-TP 10,0 μg/L
Tributilestanho 0,01 μg/L TBT
Triclorobenzeno (1,2,3-TCB + 1,2,4-TCB) 80 μg/L
Tricloroeteno 30,0 μg/L

III - Nas águas salinas onde ocorrer pesca ou cultivo de organismos, para 
fins de consumo intensivo, além dos padrões estabelecidos no inciso II deste 
artigo, aplicam-se os seguintes padrões em substituição ou adicionalmente:
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TABELA V - CLASSE 1 - ÁGUAS SALINAS
PADRÕES PARA CORPOS DE ÁGUA ONDE HAJA PESCA OU CULTIVO DE 

ORGANISMOS PARA FINS DE CONSUMO INTENSIVO

Parâmetros inorgânicos Valor máximo
Arsênio total 0,14 μg/L As
Parâmetros orgânicos Valor máximo
Benzeno 51 μg/L
Benzidina 0,0002 μg/L
Benzo(a)antraceno 0,018 μg/L
Benzo(a)pireno 0,018 μg/L 
Benzo(b)fluoranteno 0,018 μg/L
Benzo(k)fluoranteno 0,018 μg/L
2-Clorofenol 150 μg/L
2,4-Diclorofenol 290 μg/L
Criseno 0,018 μg/L
Dibenzo(a,h)antraceno 0,018 μg/L
1,2-Dicloroetano 37 μg/L
1,1-Dicloroeteno 3 μg/L
3,3-Diclorobenzidina 0,028 μg/L
Heptacloro epóxido + Heptacloro 0,000039 μg/L
Hexaclorobenzeno 0,00029 μg/L
Indeno(1,2,3-cd)pireno 0,018 μg/L
PCBs - Bifenilas Policloradas 0,000064 μg/L
Pentaclorofenol 3,0 μg/L
Tetracloroeteno 3,3 μg/L
2,4,6-Triclorofenol 2,4 μg/L

Art 19 - Aplicam-se às águas salinas de classe 2 as condições e padrões de 
qualidade da classe 1, previstos no artigo anterior, à exceção dos seguintes:

I - condições de qualidade de água:

a) não verificação de efeito tóxico agudo a organismos, de acordo com os 
critérios estabelecidos pelo órgão ambiental competente, ou, na sua ausên-
cia, por instituições nacionais ou internacionais renomadas, comprovado pela 
realização de ensaio ecotoxicológico padronizado ou outro método cientifica-
mente reconhecido;
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b) coliformes termotolerantes: não deverá ser excedido um limite de 2500 
por 100 mililitros em 80% ou mais de pelo menos 6 amostras coletadas du-
rante o período de um ano, com freqüência bimestral. A E. Coli poderá ser 
determinada em substituição ao parâmetro coliformes termotolerantes de 
acordo com limites estabelecidos pelo órgão ambiental competente;

c) carbono orgânico total: até 5,00 mg/L, como C; e

d) OD, em qualquer amostra, não inferior a 5,0 mg/L O2.

II - Padrões de qualidade de água:

TABELA VI - CLASSE 2 - ÁGUAS SALINAS
PADRÕES

Parâmetros inorgânicos Valor máximo
Arsênio total 0,069 mg/L As
Cádmio total 0,04 mg/L Cd
Chumbo total 0,21 mg/L Pb
Cianeto livre 0,001 mg/L CN
Cloro residual total (combinado + livre) 19 μg/L Cl
Cobre dissolvido 7,8 μg/L Cu
Cromo total 1,1 mg/L Cr
Fósforo total 0,093 mg/L P
Mercúrio total 1,8 μg/L Hg
Níquel 74 μg/L Ni
Nitrato 0,70 mg/L N
Nitrito 0,20 mg/L N
Nitrogênio amoniacal total 0,70 mg/L N
Polifosfatos (determinado pela diferença entre fósfo-
ro ácido hidrolisável total e fósforo reativo total)

0,0465 mg/L P

Selênio total 0,29 mg/L Se
Zinco total 0,12 mg/L Zn
Parâmetros orgânicos Valor máximo
Aldrin + Dieldrin 0,03 μg/L
Clordano (cis + trans) 0,09 μg/L
DDT (p–p’DDT + p–p’DDE + p–p’DDD) 0,13 μg/L
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TABELA VI - CLASSE 2 - ÁGUAS SALINAS
PADRÕES (Continuação)

Endrin 0,037 μg/L
Heptacloro epóxido + Heptacloro 0,053 μg/L
Lindano (γ-HCH) 0,16 μg/L
Pentaclorofenol 13,0 μg/L
Toxafeno 0,210 μg/L
Tributilestanho 0,37 μg/L TBT

Art. 20 - As águas salinas de classe 3 observarão as seguintes condições e 
padrões:

I - materiais flutuantes, inclusive espumas não naturais: virtualmente 
ausentes;

II - óleos e graxas: toleram-se iridescências;

III - substâncias que produzem odor e turbidez: virtualmente ausentes;

IV - corantes provenientes de fontes antrópicas: virtualmente ausentes;

V - resíduos sólidos objetáveis: virtualmente ausentes;

VI - coliformes termotolerantes: não deverá ser excedido um limite de 4.000 
coliformes termotolerantes por 100 mililitros em 80% ou mais de pelo menos 
6 amostras coletadas durante o período de um ano, com freqüência bimestral. 
A E. Coli poderá ser determinada em substituição ao parâmetro coliformes 
termotolerantes de acordo com limites estabelecidos pelo órgão ambiental 
competente;

VII - carbono orgânico total: até 10 mg/L, como C;

VIII - OD, em qualquer amostra, não inferior a 4 mg/ L O2; e

IX - pH: 6,5 a 8,5 não devendo haver uma mudança do pH natural maior do 
que 0,2 unidades

SEÇÃO IV
DAS ÁGUAS SALOBRAS

Art. 21 - As águas salobras de classe 1 observarão as seguintes condições e 
padrões:
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I - condições de qualidade de água:

a) não verificação de efeito tóxico crônico a organismos, de acordo com os 
critérios estabelecidos pelo órgão ambiental competente, ou, na sua ausên-
cia, por instituições nacionais ou internacionais renomadas, comprovado pela 
realização de ensaio ecotoxicológico padronizado ou outro método cientifica-
mente reconhecido;

b) carbono orgânico total: até 3 mg/L, como C;

c) OD, em qualquer amostra: não inferior a 5 mg/ L O2;

d) pH: 6,5 a 8,5;

e) óleos e graxas: virtualmente ausentes;

f ) materiais flutuantes: virtualmente ausentes;

g) substâncias que produzem cor, odor e turbidez: virtualmente ausentes;

h) resíduos sólidos objetáveis: virtualmente ausentes; e

i) coliformes termotolerantes: para o uso de recreação de contato primário 
deverá ser obedecida a Resolução CONAMA nº 274, de 2000. Para o cultivo 
de moluscos bivalves destinados à alimentação humana, a média geométrica 
da densidade de coliformes termotolerantes, de um mínimo de 15 amostras 
coletadas no mesmo local, não deverá exceder 43 por 100 mililitros, e o 
percentil 90% não deverá ultrapassar 88 coliformes termolerantes por 100 
mililitros. Esses índices deverão ser mantidos em monitoramento anual com 
um mínimo de 5 amostras. Para a irrigação de hortaliças que são consumidas 
cruas e de frutas que se desenvolvam rentes ao solo e que sejam ingeridas 
cruas sem remoção de película, bem como para a irrigação de parques, 
jardins, campos de esporte e lazer, com os quais o público possa vir a ter 
contato direto, não deverá ser excedido o valor de 200 coliformes termotole-
rantes por 100mL. Para os demais usos não deverá ser excedido um limite de 
1.000 coliformes termotolerantes por 100 mililitros em 80% ou mais de pelo 
menos 6 amostras coletadas durante o período de um ano, com freqüência 
bimestral. A E. coli poderá ser determinada em substituição ao parâmetro 
coliformes termotolerantesde acordo com limites estabelecidos pelo órgão 
ambiental competente.

II - Padrões de qualidade de água:
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TABELA VII - CLASSE 1 - ÁGUAS SALOBRAS
PADRÕES

Parâmetros inorgânicos Valor máximo
Alumínio dissolvido 0,1 mg/L Al
Arsênio total 0,01 mg/L As
Berílio total 5,3 μg/L Be
Boro 0,5 mg/L B
Cádmio total 0,005 mg/L Cd
Chumbo total 0,01 mg/L Pb
Cianeto livre 0,001 mg/L CN
Cloro residual total (combinado + livre) 0,01 mg/L Cl
Cobre dissolvido 0,005 mg/L Cu
Cromo total 0,05 mg/L Cr
Ferro dissolvido 0,3 mg/L Fe
Fluoreto total 1,4 mg/L F
Fósforo total 0,124 mg/L P
Manganês total 0,1 mg/L Mn
Mercúrio total 0,0002 mg/L Hg
Níquel total 0,025 mg/L Ni
Nitrato 0,40 mg/L N
Nitrito 0,07 mg/L N 
Nitrogênio amoniacal total 0,40 mg/L N
Polifosfatos (determinado pela diferença 
entre fósforo ácido hidrolisável total e fósforo 
reativo total)

0,062 mg/L P

Prata total 0,005 mg/L Ag
Selênio total 0,01 mg/L Se
Sulfetos (como H2S não dissociado) 0,002 mg/L S
Zinco total 0,09 mg/L Zn
Parâmetros orgânicos Valor máximo
Aldrin + dieldrin 0,0019 μg/L
Benzeno 700 μg/L
Carbaril 0,32 μg/L
Clordano (cis + trans) 0,004 μg/L
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TABELA VII - CLASSE 1 - ÁGUAS SALOBRAS
PADRÕES (Continuação)

2,4–D 10,0 μg/L
DDT (p,p’DDT+ p,p’DDE + p,p’DDD) 0,001 μg/L
Demeton (Demeton-O + Demeton-S) 0,1 μg/L
Dodecacloro pentaciclodecano 0,001 μg/L
Endrin 0,004 μg/L
Endossulfan (α + β + sulfato)75 0,01 μg/L
Etilbenzeno 25,0 μg/L
Fenóis totais (substâncias que reagem;com 
4-aminoantipirina) 0,003 mg/L C6H5OH

Gution 0,01 μg/L
Heptacloro epóxido + Heptacloro 0,001 μg/L
Lindano (γ-HCH)76 0,004 μg/L
Malation 0,1 μg/L
Metoxicloro 0,03 μg/L
Monoclorobenzeno 25 μg/L
Paration 0,04 μg/L
Pentaclorofenol 7,9 μg/L
PCBs - Bifenilas Policloradas 0,03 μg/L
Substâncias tensoativas que reagem com azul 
de metileno 0,2 LAS

2,4,5-T 10,0 μg/L
Tolueno 215 μg/L
Toxafeno 0,0002 μg/L
2,4,5–TP 10,0 μg/L
Tributilestanho 0,010 μg/L TBT
Triclorobenzeno (1,2,3-TCB + 1,2,4-TCB) 80,0 μg/L

III - Nas águas salobras onde ocorrer pesca ou cultivo de organismos, para 
fins de consumo intensivo, além dos padrões estabelecidos no inciso II deste 
artigo, aplicam-se os seguintes padrões em substituição ou adicionalmente.
56

75 Retificado no DOU nº 87, de 9 de maio de 2005, pág. 44.
76 Retificado no DOU nº 87, de 9 de maio de 2005, pág. 44.
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TABELA VIII - CLASSE 1 - ÁGUAS SALOBRAS
PADRÕES PARA CORPOS DE ÁGUA ONDE HAJA PESCA OU CULTIVO DE 

ORGANISMOS PARA FINS DE CONSUMO INTENSIVO PARÂMETROS 
INORGÂNICOS

Parâmetros inorgânicos Valor máximo
Arsênio total 0,14 μg/L As
Parâmetros orgânicos Valor máximo
Benzeno 51 μg/L 
Benzidina 0,0002 μg/L
Benzo(a)antraceno 0,018 μg/L
Benzo(a)pireno 0,018 μg/L
Benzo(b)fluoranteno 0,018 μg/L
Benzo(k)fluoranteno 0,018 μg/L
2-Clorofenol 150 μg/L
Criseno 0,018 μg/L
Dibenzo(a,h)antraceno 0,018 μg/L
2,4-Diclorofenol 290 μg/L
1,1-Dicloroeteno 3,0 μg/L
1,2-Dicloroetano 37,0 μg/L
3,3-Diclorobenzidina 0,028 μg/L
Heptacloro epóxido + Heptacloro 0,000039 μg/L
Hexaclorobenzeno 0,00029 μg/L
Indeno(1,2,3-cd)pireno 0,018 μg/L
Pentaclorofenol 3,0 μg/L
PCBs - Bifenilas Policloradas 0,000064 μg/L
Tetracloroeteno 3,3 μg/L
Tricloroeteno 30 μg/L
2,4,6-Triclorofenol 2,4 μg/L

Art. 22 - Aplicam-se às águas salobras de classe 2 as condições e padrões de 
qualidade da classe 1, previstos no artigo anterior, à exceção dos seguintes:

I - condições de qualidade de água:

a) não verificação de efeito tóxico agudo a organismos, de acordo com os cri-
térios estabelecidos pelo órgão ambiental competente, ou, na sua ausência, 
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por instituições nacionais ou internacionais renomadas, comprovado pela 
realização de ensaio ecotoxicológico padronizado ou outro método cientifi-
camente reconhecido;

b) carbono orgânico total: até 5,00 mg/L, como C;

c) OD, em qualquer amostra, não inferior a 4 mg/L O2; e

d) coliformes termotolerantes: não deverá ser excedido um limite de 2500 
por 100 mililitros em 80% ou mais de pelo menos 6 amostras coletadas du-
rante o período de um ano, com freqüência bimestral. A E. coli poderá ser 
determinada em substituição ao parâmetro coliformes termotolerantes de 
acordo com limites estabelecidos pelo órgão ambiental competente.

II - Padrões de qualidade de água:

TABELA IX - CLASSE 2 - ÁGUAS SALOBRAS
PADRÕES

Parâmetros inorgânicos Valor máximo
Arsênio total 0,069 mg/L As
Cádmio total 0,04 mg/L Cd
Chumbo total 0,210 mg/L Pb
Cromo total 1,1 mg/L Cr
Cianeto livre  0,001 mg/L CN
Cloro residual total (combinado + livre) 19,0 μg/L Cl
Cobre dissolvido 7,8 μg/L Cu
Fósforo total 0,186 mg/L P
Mercúrio total 1,8 μg/L Hg
Níquel total 74,0 μg/L Ni
Nitrato 0,70 mg/L N
Nitrito 0,20 mg/L N 
Nitrogênio amoniacal total 0,70 mg/L N
Polifosfatos (determinado pela diferença entre fósforo 
ácido hidrolisável total e fósforo reativo total)

0,093 mg/L P

Selênio total 0,29 mg/L Se
Zinco total 0,12 mg/L Zn
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TABELA IX - CLASSE 2 - ÁGUAS SALOBRAS
PADRÕES (Continuação)

Parâmetros orgânicos Valor máximo
Aldrin + Dieldrin 0,03 μg/L
Clordano (cis + trans) 0,09 μg/L
DDT (p-p’DDT + p-p’DDE + p-p’DDD) 0,13 μg/L
Endrin 0,037 μg/L
Heptacloro epóxido + Heptacloro 0,053 μg/L
Lindano (γ-HCH)77 0,160 μg/L
Pentaclorofenol 13,0 μg/L
Toxafeno 0,210 μg/L
Tributilestanho 0,37 μg/L TBT

Art. 23 - As águas salobras de classe 3 observarão as seguintes condições e 
padrões:

I - pH: 5 a 9;

II - OD, em qualquer amostra: não inferior a 3 mg/L O2;

III - óleos e graxas: toleram-se iridescências;

IV - materiais flutuantes: virtualmente ausentes;

V - substâncias que produzem cor, odor e turbidez: virtualmente ausentes;

VI - substâncias facilmente sedimentáveis que contribuam para o assoreamento 
de canais de navegação: virtualmente ausentes;

VII - coliformes termotolerantes: não deverá ser excedido um limite de 4.000 co-
liformes termotolerantes por 100 mL em 80% ou mais de pelo menos 6 amostras 
coletadas durante o período de um ano, com freqüência bimestral. A E. coli pode-
rá ser determinada em substituição ao parâmetro coliformes termotolerantes de 
acordo com limites estabelecidos pelo órgão ambiental competente; e

VIII - carbono orgânico total: até 10,0 mg/L, como C.

Capítulo IV
DAS CONDIÇÕES E PADRÕES DE LANÇAMENTO DE EFLUENTES

Art. 24 - Os efluentes de qualquer fonte poluidora somente poderão ser 
lançados, direta ou indiretamente, nos corpos de água, após o devido trata-
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mento e desde que obedeçam às condições, padrões e exigências dispostos 
nesta Resolução e em outras normas aplicáveis.

Parágrafo único - O órgão ambiental competente poderá, a qualquer momento:

I - acrescentar outras condições e padrões, ou torná-los mais restritivos, tendo 
em vista as condições locais, mediante fundamentação técnica; e

II - exigir a melhor tecnologia disponível para o tratamento dos efluentes, 
compatível com as condições do respectivo curso de água superficial, me-
diante fundamentação técnica.

Art. 25 - É vedado o lançamento e a autorização de lançamento de efluentes 
em desacordo com as condições e padrões estabelecidos nesta Resolução.

Parágrafo único - O órgão ambiental competente poderá, excepcionalmente, 
autorizar o lançamento de efluente acima das condições e padrões esta-
belecidos no art. 34, desta Resolução, desde que observados os seguintes 
requisitos:

I - comprovação de relevante interesse público, devidamente motivado;

II - atendimento ao enquadramento e às metas intermediárias e finais, pro-
gressivas e obrigatórias;

III - realização de Estudo de Impacto Ambiental - EIA, às expensas do empre-
endedor responsável pelo lançamento;

IV - estabelecimento de tratamento e exigências para este lançamento; e

V - fixação de prazo máximo para o lançamento excepcional.

Art. 26 - Os órgãos ambientais federal, estaduais e municipais, no âmbito de 
sua competência, deverão, por meio de norma específica ou no licenciamento 
da atividade ou empreendimento, estabelecer a carga poluidora máxima para 
o lançamento de substâncias passíveis de estarem presentes ou serem forma-
das nos processos produtivos, listadas ou não no art. 34, desta Resolução, de 
modo a não comprometer as metas progressivas obrigatórias, intermediárias 
e final, estabelecidas pelo enquadramento para o corpo de água.

§ 1º - No caso de empreendimento de significativo impacto, o órgão ambien-
tal competente exigirá, nos processos de licenciamento ou de sua renovação, 
a apresentação de estudo de capacidade de suporte de carga do corpo de 
água receptor.

§ 2º - O estudo de capacidade de suporte deve considerar, no mínimo, a 
diferença entre os padrões estabelecidos pela classe e as concentrações 
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existentes no trecho desde a montante, estimando a concentração após a 
zona de mistura.

§ 3º -  Sob pena de nulidade da licença expedida, o empreendedor, no pro-
cesso de licenciamento, informará ao órgão ambiental as substâncias, entre 
aquelas previstas nesta Resolução para padrões de qualidade de água, que 
poderão estar contidas no seu efluente.

§ 4º -  O disposto no § 1º aplica-se também às substâncias não contempladas 
nesta Resolução, exceto se o empreendedor não tinha condições de saber de 
sua existência nos seus efluentes.

Art. 27 - É vedado, nos efluentes, o lançamento dos Poluentes Orgânicos 
Persistentes - POPs mencionados na Convenção de Estocolmo, ratificada pelo 
Decreto Legislativo nº 204, de 7 de maio de 2004.

Parágrafo único - Nos processos onde possa ocorrer a formação de dioxinas 
e furanos deverá ser utilizada a melhor tecnologia disponível para a sua redu-
ção, até a completa eliminação.

Art. 28 - Os efluentes não poderão conferir ao corpo de água características 
em desacordo com as metas obrigatórias progressivas, intermediárias e final, 
do seu enquadramento.

§ 1º - As metas obrigatórias serão estabelecidas mediante parâmetros.

§ 2º - Para os parâmetros não incluídos nas metas obrigatórias, os padrões de 
qualidade a serem obedecidos são os que constam na classe na qual o corpo 
receptor estiver enquadrado.

§ 3º - Na ausência de metas intermediárias progressivas obrigatórias, devem 
ser obedecidos os padrões de qualidade da classe em que o corpo receptor 
estiver enquadrado.

Art. 29 - A disposição de efluentes no solo, mesmo tratados, não poderá 
causar poluição ou contaminação das águas.

Art. 30 - No controle das condições de lançamento, é vedada, para fins de 
diluição antes do seu lançamento, a mistura de efluentes com águas de me-
lhor qualidade, tais como as águas de abastecimento, do mar e de sistemas 
abertos de refrigeração sem recirculação.

Art. 31 - Na hipótese de fonte de poluição geradora de diferentes efluentes ou 
lançamentos individualizados, os limites constantes desta Resolução aplicar-
-se-ão a cada um deles ou ao conjunto após a mistura, a critério do órgão 
ambiental competente.
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Art. 32 - Nas águas de classe especial é vedado o lançamento de efluentes ou 
disposição de resíduos domésticos, agropecuários, de aqüicultura, industriais 
e de quaisquer outras fontes poluentes, mesmo que tratados.

§ 1º - Nas demais classes de água, o lançamento de efluentes deverá, 
simultaneamente: 

I - atender às condições e padrões de lançamento de efluentes;

II - não ocasionar a ultrapassagem das condições e padrões de qualidade de 
água, estabelecidos para as respectivas classes, nas condições da vazão de 
referência; e

III - atender a outras exigências aplicáveis.

§ 2º - No corpo de água em processo de recuperação, o lançamento de efluen-
tes observará as metas progressivas obrigatórias, intermediárias e final.

Art. 33 - Na zona de mistura de efluentes, o órgão ambiental competente po-
derá autorizar, levando em conta o tipo de substância, valores em desacordo 
com os estabelecidos para a respectiva classe de enquadramento, desde que 
não comprometam os usos previstos para o corpo de água.

Parágrafo único - A extensão e as concentrações de substâncias na zona de 
mistura deverão ser objeto de estudo, nos termos determinados pelo órgão 
ambiental competente, às expensas do empreendedor responsável pelo 
lançamento.

Art. 34 - Os efluentes de qualquer fonte poluidora somente poderão ser 
lançados, direta ou indiretamente, nos corpos de água desde que obedeçam 
as condições e padrões previstos neste artigo, resguardadas outras exigências 
cabíveis:

§ 1º - O efluente não deverá causar ou possuir potencial para causar efeitos 
tóxicos aos organismos aquáticos no corpo receptor, de acordo com os crité-
rios de toxicidade estabelecidos pelo órgão ambiental competente.

§ 2º - Os critérios de toxicidade previstos no § 1º -  devem se basear em 
resultados de ensaios ecotoxicológicos padronizados, utilizando organismos 
aquáticos, e realizados no efluente.

§ 3º - Nos corpos de água em que as condições e padrões de qualidade 
previstos nesta Resolução não incluam restrições de toxicidade a organismos 
aquáticos, não se aplicam os parágrafos anteriores.

§ 4º - Condições de lançamento de efluentes:
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I - pH entre 5 a 9;

II - temperatura: inferior a 40oC, sendo que a variação de temperatura do 
corpo receptor não deverá exceder a 3oC no limite da zona de mistura, desde 
que não comprometa os usos previstos para o corpo d’água; (nova redação dada 
pela Resolução CONAMA nº 397/08)

III - materiais sedimentáveis: até 1 mL/L em teste de 1 hora em cone Imhoff. 
Para o lançamento em lagos e lagoas, cuja velocidade de circulação seja 
praticamente nula, os materiais sedimentáveis deverão estar virtualmente 
ausentes;

IV - regime de lançamento com vazão máxima de até 1,5 vezes a vazão média 
do período de atividade diária do agente poluidor, exceto nos casos permiti-
dos pela autoridade competente;

V - óleos e graxas:

1 - óleos minerais: até 20mg/L;

2 - óleos vegetais e gorduras animais: até 50mg/L; e

VI - ausência de materiais flutuantes.

§ 5º -  Padrões de lançamento de efluentes:
7

TABELA X - LANÇAMENTO DE EFLUENTES
PADRÕES

Parâmetros inorgânicos Valor máximo
Arsênio total 0,5 mg/L As
Bário total 5,0 mg/L Ba
Boro total 5,0 mg/L B
Cádmio total 0,2 mg/L Cd
Chumbo total 0,5 mg/L Pb
Cianeto total
(novo valor dado pela Resolução nº 397/08)

1,0 mg/L CN

Cianeto livre (destilável por ácidos fracos)
(nova redação e valor dados pela Resolução nº 397/08)

0,2 mg/L CN

Cobre dissolvido 1,0 mg/L Cu

787Retificado do DOU nº 87, de 9 de maio de 2005, pág.44. 
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TABELA X - LANÇAMENTO DE EFLUENTES
PADRÕES (Continuação)

Cromo total hexavalente
(nova redação e valor dados pela Resolução nº 397/08) 0,1 mg/L Cr6+

Cromo trivalente
(nova redação e valor dados pela Resolução nº 397/08)

1,0 mg/L Cr3+

Estanho total 4,0 mg/L Sn
Ferro dissolvido 15,0 mg/L Fe78

Fluoreto total 10,0 mg/L F
Manganês dissolvido 1,0 mg/L Mn
Mercúrio total 0,01 mg/L Hg
Níquel total 2,0 mg/L Ni
Nitrogênio amoniacal total 20,0 mg/L N
Prata total 0,1 mg/L Ag
Selênio total 0,30 mg/L Se
Sulfeto 1,0 mg/L S
Zinco total 5,0 mg/L Zn 
Parâmetros orgânicos Valor máximo
Clorofórmio 1,0 mg/L
Dicloroeteno (somatório de 1,1 + 1,2 cis + 1,2 trans)  
(nova redação dada pela Resolução nº 397/08) 1,0 mg/L

Fenóis totais (substâncias que reagem com 4-aminoantipirina) 0,5 mg/L C6H5OH
Tetracloreto de Carbono 1,0 mg/L
Tricloroeteno 1,0 mg/L

§ 6º - parâmetro boro total não será aplicável a águas salinas, devendo o 
CONAMA definir regulamentação específica, no prazo de seis meses a contar 
da publicação desta Resolução.

§ 7º -  O parâmetro nitrogênio amoniacal total não será aplicável em sistemas 
de tratamento de esgotos sanitários.

Art. 35 - Sem prejuízo do disposto no inciso I, do § 1º do art. 24, desta 
Resolução, o órgão ambiental competente poderá, quando a vazão do corpo 
de água estiver abaixo da vazão de referência, estabelecer restrições e me-
didas adicionais, de caráter excepcional e temporário, aos lançamentos de 
efluentes que possam, dentre outras consequências:

I - acarretar efeitos tóxicos agudos em organismos aquáticos; ou
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II - inviabilizar o abastecimento das populações.

Art. 36 - Além dos requisitos previstos nesta Resolução e em outras normas 
aplicáveis, os efluentes provenientes de serviços de saúde e estabelecimentos 
nos quais haja despejos infectados com microorganismos patogênicos, só 
poderão ser lançados após tratamento especial. 

Art. 37 - Para o lançamento de efluentes tratados no leito seco de corpos de 
água intermitentes, o órgão ambiental competente definirá, ouvido o órgão 
gestor de recursos hídricos, condições especiais.

Capítulo V
DIRETRIZES AMBIENTAIS PARA O ENQUADRAMENTO

Art. 38 - O enquadramento dos corpos de água dar-se-á de acordo com as 
normas e procedimentos definidos pelo Conselho Nacional de Recursos 
Hidricos-CNRH e Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos. 

§ 1º - O enquadramento do corpo hídrico será definido pelos usos preponde-
rantes mais restritivos da água, atuais ou pretendidos.

§ 2º - Nas bacias hidrográficas em que a condição de qualidade dos corpos de 
água esteja em desacordo com os usos preponderantes pretendidos, deverão 
ser estabelecidas metas obrigatórias, intermediárias e final, de melhoria da 
qualidade da água para efetivação dos respectivos enquadramentos, excetu-
ados nos parâmetros que excedam aos limites devido às condições naturais.

§ 3º - As ações de gestão referentes ao uso dos recursos hídricos, tais como a 
outorga e cobrança pelo uso da água, ou referentes a gestão ambiental, como 
o licenciamento, termos de ajustamento de conduta e o controle da poluição, 
deverão basear-se nas metas progressivas intermediárias e final aprovadas 
pelo orgão competente para a respectiva bacia hidrográfica ou corpo hídrico 
específico.

§ 4º - As metas progressivas obrigatórias, intermediárias e final, deverão ser 
atingidas em regime de vazão de referência, excetuados os casos de baías de 
águas salinas ou salobras, ou outros corpos hídricos onde não seja aplicável a 
vazão de referência, para os quais deverão ser elaborados estudos específicos 
sobre a dispersão e assimilação de poluentes no meio hídrico.

§ 5º - Em corpos de agua intermitentes ou com regime de vazao que apresen-
te diferenca sazonal significativa, as metas progressivas obrigatórias poderão 
variar ao longo do ano.
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§ 6º - Em corpos de água utilizados por populações para seu abastecimento, 
o enquadramento e o licenciamento ambiental de atividades a montante 
preservarão, obrigatoriamente, as condições de consumo.

Capítulo VI
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 39 - Cabe aos órgãos ambientais competentes, quando necessário, definir 
os valores dos poluentes considerados virtualmente ausentes.

Art. 40 - No caso de abastecimento para consumo humano, sem prejuízo do 
disposto nesta Resolução, deverão ser observadas, as normas específicas 
sobre qualidade da água e padrões de potabilidade.

Art. 41 - Os métodos de coleta e de análises de águas são os especificados em 
normas técnicas cientificamente reconhecidas.

Art. 42 - Enquanto não aprovados os respectivos enquadramentos, as águas 
doces serão consideradas classe 2, as salinas e salobras classe 1, exceto se as 
condições de qualidade atuais forem melhores, o que determinará a aplicação 
da classe mais rigorosa correspondente.

Art. 43 - Os empreendimentos e demais atividades poluidoras que, na data da 
publicação desta Resolução, tiverem Licença de Instalação ou de Operação, 
expedida e não impugnada, poderão a critério do órgão ambiental compe-
tente, ter prazo de até três anos, contados a partir de sua vigência, para se 
adequarem às condições e padrões novos ou mais rigorosos previstos nesta 
Resolução.

§ 1º - O empreendedor apresentará ao órgão ambiental competente o crono-
grama das medidas necessárias ao cumprimento do disposto no caput deste 
artigo.

§ 2º - O prazo previsto no caput deste artigo poderá, excepcional e tecnica-
mente motivado, ser prorrogado por até dois anos, por meio de Termo de 
Ajustamento de Conduta, ao qual se dara publicidade, enviando-se cópia ao 
Ministério Público.

§ 3º - As instalações de tratamento existentes deverão ser mantidas em 
operação com a capacidade, condições de funcionamento e demais carac-
terísticas para as quais foram aprovadas, até que se cumpram as disposições 
desta Resolução.
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§ 4º - O descarte contínuo de água de processo ou de produção em platafor-
mas marítimas de petróleo será objeto de resolução específica, a ser publicada 
no prazo máximo de um ano, a contar da data de publicação desta Resolução, 
ressalvado o padrão de lancamento de óleos e graxas a ser o definido nos 
termos do art. 34, desta Resolução, até a edição de resolução específica  
(ver Resolução nº 393/07)

Art. 44 - O CONAMA, no prazo máximo de um ano, complementará, onde 
couber, condições e padrões de lançamento de efluentes previstos nesta 
Resolução. (prazo alterado para 18 de março de 2007, pela Resolução nº 370/06)

Art. 45 - O não cumprimento ao disposto nesta Resolução acarretará aos 
infratores as sanções previstas pela legislação vigente.

§ 1º - Os órgãos ambientais e gestores de recursos hídricos, no âmbito de 
suas respectivas competências, fiscalizarão o cumprimento desta Resolução, 
bem como quando pertinente, a aplicação das penalidades administrativas 
previstas nas legislações específicas, sem prejuízo do sancionamento penal e 
da responsabilidade civil objetiva do poluidor.

§ 2º - As exigências e deveres previstos nesta Resolução caracterizam obriga-
ção de relevante interesse ambiental.

Art. 46 - O responsável por fontes potencial ou efetivamente poluidoras 
das águas deve apresentar ao órgão ambiental competente, até o dia 31 de 
março de cada ano, declaração de carga poluidora, referente ao ano civil an-
terior, subscrita pelo administrador principal da empresa e pelo responsável 
técnico devidamente habilitado, acompanhada da respectiva Anotação de 
Responsabilidade Técnica.

§ 1º - A declaração referida no caput deste artigo conterá, entre outros 
dados, a caracterizacao qualitativa e quantitativa de seus efluentes, baseada 
em amostragem representativa dos mesmos, o estado de manutenção dos 
equipamentos e dispositivos de controle da poluição.

§ 2º - O órgão ambiental competente poderá estabelecer critérios e formas 
para apresentação da declaração mencionada no caput deste artigo, inclusi-
ve, dispensando-a se for o caso para empreendimentos de menor potencial 
poluidor.

Art. 47 - Equiparam-se a perito, os responsáveis técnicos que elaborem estu-
dos e pareceres apresentados aos órgãos ambientais.
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Art. 48 - O não cumprimento ao disposto nesta Resolução sujeitará os infrato-
res, entre outras, às sanções previstas na Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 
1998 e respectiva regulamentação.

Art. 49 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 50 - Revoga-se a Resolução CONAMA nº 20, de 18 de junho de 1986.

MARINA SILVA

Presidente do Conselho
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RESOLUÇÃO CONAMA Nº 396,  
DE 3 DE ABRIL DE 2008

DISPÕE SOBRE A CLASSIFICAÇÃO E DIRETRI
ZES AMBIENTAIS PARA O ENQUADRAMENTO 
DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.

O CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE - CONAMA, no uso das com-
petências que lhe são conferidas pelo art. 8º, inciso VII, da Lei nº 6.938, de 31 
de agosto de 1981, e tendo em vista o disposto em seu Regimento Interno, e 
o que consta do Processo nº 02000.003671/2005-71, e 

Considerando que o art. 26 da Constituição Federal inclui entre os bens dos 
Estados as águas subterrâneas;

Considerando que a Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, visa assegurar 
a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental através 
da racionalização do uso dos meios, controle e zoneamento das atividades 
potencialmente poluidoras e o estabelecimento de padrões de qualidade 
ambiental;

Considerando a Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, que instituiu a Política 
Nacional dos Recursos Hídricos, particularmente em seus arts. 9º e 10 que 
tratam do enquadramento dos corpos de água em classes, ratifica que cabe à 
legislação ambiental estabelecer as classes de corpos de água para proceder 
ao enquadramento dos recursos hídricos segundo os usos preponderantes;

Considerando que a Resolução nº 12, de 19 de julho de 2000, do Conselho 
Nacional de Recursos Hídricos - CNRH, determina que cabe às Agências de 
Águas ou de Bacias, no âmbito de sua área de competência, propor aos res-
pectivos Comitês de Bacias Hidrográficas o enquadramento de corpos de água 
em classes, segundo os usos preponderantes;

Considerando que a Resolução nº 15, de 11 de janeiro de 2001, do CNRH, 
estabelece que o enquadramento dos corpos de água em classes dar-se-á 
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segundo as características hidrogeológicas dos aqüíferos e os seus respectivos 
usos preponderantes, a serem especificamente definidos; 

Considerando a necessidade de integração das Políticas Nacionais de Gestão 
Ambiental, de Gestão de Recursos Hídricos e de uso e ocupação do solo, a fim 
de garantir as funções social, econômica e ambiental das águas subterrâneas;

Considerando que os aqüíferos se apresentam em diferentes contextos hi-
drogeológicos e podem ultrapassar os limites de bacias hidrográficas, e que 
as águas subterrâneas possuem características físicas, químicas e biológicas 
intrínsecas, com variações hidrogeoquímicas, sendo necessário que as suas 
classes de qualidade sejam pautadas nessas especificidades;

Considerando ser a caracterização das águas subterrâneas essencial para 
estabelecer a referência de sua qualidade, a fim de viabilizar o seu enquadra-
mento em classes;

Considerando que o enquadramento expressa metas finais a serem alcan-
çadas, podendo ser fixadas metas progressivas intermediárias, obrigatórias, 
visando a sua efetivação;

Considerando que a prevenção e controle da poluição estão diretamente 
relacionados aos usos e classes de qualidade de água exigidos para um deter-
minado corpo hídrico subterrâneo;

Considerando a necessidade de se promover a proteção da qualidade das 
águas subterrâneas, uma vez que poluídas ou contaminadas, sua remediação 
é lenta e onerosa,

Resolve:

Art. 1º - Esta Resolução dispõe sobre a classificação e diretrizes ambientais para 
o enquadramento, prevenção e controle da poluição das águas subterrâneas.

Capítulo I
DAS DEFINIÇÕES

Art. 2º - Para efeito desta Resolução são adotadas as seguintes definições:

I - águas subterrâneas: águas que ocorrem naturalmente ou artificialmente 
no subsolo;

II - análises toxicológicas: análises químicas ou bioquímicas realizadas com a 
função de determinar compostos tóxicos, seus produtos de biotransformação 
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ou seus efeitos em materiais biológicos de organismos potencialmente 
expostos;

III - aqüífero: corpo hidrogeológico com capacidade de acumular e transmitir 
água através dos seus poros, fissuras ou espaços resultantes da dissolução e 
carreamento de materiais rochosos;

IV - classe de qualidade: conjunto de condições e padrões de qualidade de 
água necessários ao atendimento dos usos preponderantes, atuais e futuros;

V - classificação: qualificação das águas subterrâneas em função de padrões 
de qualidade que possibilite o seu enquadramento;

VI - condição de qualidade: qualidade apresentada pelas águas subterrâneas, 
num determinado momento, frente aos requisitos de qualidade dos usos;

VII - efetivação do enquadramento: alcance da meta final do enquadramento;

VIII - enquadramento: estabelecimento da meta ou objetivo de qualidade da 
água (Classe) a ser, obrigatoriamente, alcançado ou mantido em um aqüífero, 
conjunto de aqüíferos ou porção desses, de acordo com os usos preponderan-
tes pretendidos, aolongo do tempo;

IX - Limite de Detecção do Método (LDM): menor concentração de uma subs-
tância que pode ser detectada, mas não necessariamente quantificada, pelo 
método utilizado;

X - Limite de Quantificação Praticável (LQP): menor concentração de uma 
substância que pode ser determinada quantitativamente com precisão e 
exatidão, pelo método utilizado;

XI - Limite de Quantificação da Amostra (LQA): LQP ajustado para as caracte-
rísticas específicas da amostra analisada;

XII - metas: realizações físicas e atividades de gestão, de acordo com unidades 
de medida e cronograma preestabelecidos, de caráter obrigatório;

XIII - monitoramento: medição ou verificação de parâmetros de qualidade ou 
quantidade das águas subterrâneas, em freqüência definida;

XIV - padrão de qualidade: valor limite adotado como requisito normativo de 
um parâmetro de qualidade de água, estabelecido com base nos valores de 
referência de qualidade e nos valores máximos permitidos para cada um dos 
usos preponderantes;

XV - parâmetro de qualidade da água: substâncias ou outros indicadores 
representativos da qualidade da água;
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XVI - remediação: técnica ou conjunto de técnicas utilizadas para a remoção 
ou atenuação dos contaminantes presentes na água subterrânea;

XVII - teste de toxicidade: testes realizados com organismos específicos (ani-
mais, plantas, microrganismos ou culturas de células) sob condições padro-
nizadas que permitem estabelecer os possíveis efeitos adversos da amostra 
avaliada;

XVIII - usos preponderantes: principais usos das águas subterrâneas que 
incluem, consumo humano, dessedentação de animais, irrigação e recreação;

XIX - Valor de Referência de Qualidade-VRQ: concentração ou valor de um 
dado parâmetro que define a qualidade natural da água subterrânea; e

XX - Valor Máximo Permitido-VMP: limite máximo permitido de um dado 
parâmetro, específico para cada uso da água subterrânea.

Capítulo II
DA CLASSIFICAÇÃO DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS

Art. 3º - As águas subterrâneas são classificadas em:

I - Classe Especial: águas dos aqüíferos, conjunto de aqüíferos ou porção des-
ses destinadas à preservação de ecossistemas em unidades de conservação 
de proteção integral e as que contribuam diretamente para os trechos de 
corpos de água superficial enquadrados como classe especial;

II - Classe 1: águas dos aqüíferos, conjunto de aqüíferos ou porção desses, 
sem alteração de sua qualidade por atividades antrópicas, e que não exigem 
tratamento para quaisquer usos preponderantes devido às suas característi-
cas hidrogeoquímicas naturais;

III - Classe 2: águas dos aqüíferos, conjunto de aqüíferos ou porção desses, 
sem alteração de sua qualidade por atividades antrópicas, e que podem exigir 
tratamento adequado, dependendo do uso preponderante, devido às suas 
características hidrogeoquímicas naturais;

IV - Classe 3: águas dos aqüíferos, conjunto de aqüíferos ou porção desses, 
com alteração de sua qualidade por atividades antrópicas, para as quais não é 
necessário o tratamento em função dessas alterações, mas que podem exigir 
tratamento adequado, dependendo do uso preponderante, devido às suas 
características hidrogeoquímicas naturais;
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V - Classe 4: águas dos aqüíferos, conjunto de aqüíferos ou porção desses, com 
alteração de sua qualidade por atividades antrópicas, e que somente possam 
ser utilizadas, sem tratamento, para o uso preponderante menos restritivo; e

VI - Classe 5: águas dos aqüíferos, conjunto de aqüíferos ou porção desses, 
que possam estar com alteração de sua qualidade por atividades antrópicas, 
destinadas a atividades que não têm requisitos de qualidade para uso.

Capítulo III
DAS CONDIÇÕES E PADRÕES DE QUALIDADE DAS ÁGUAS

Art. 4º - Os Valores Máximos Permitidos - VMP para o respectivo uso das 
águas subterrâneas deverão ser observados quando da sua utilização, com ou 
sem tratamento, independentemente da classe de enquadramento.

Art. 5º - As águas subterrâneas da Classe Especial deverão ter suas condições 
de qualidade naturais mantidas.

Art. 6º - Os padrões das Classes 1 a 4 deverão ser estabelecidos com base nos 
Valores de Referência de Qualidade-VRQ, determinados pelos órgãos com-
petentes, e nos Valores Máximos Permitidos para cada uso preponderante, 
observados os Limites de Quantificação Praticáveis-LQPs apresentados no 
Anexo I.

Parágrafo único - Os parâmetros que apresentarem VMP para apenas um 
uso serão válidos para todos os outros usos, enquanto VMPs específicos não 
forem estabelecidos pelo órgão competente.

Art. 7º - As águas subterrâneas de Classe 1 apresentam, para todos os parâme-
tros, VRQs abaixo ou igual dos Valores Máximos Permitidos mais Restritivos 
dos usos preponderantes.

Art. 8º - As águas subterrâneas de Classe 2 apresentam, em pelo menos 
um dos parâmetros, Valor de Referência de Qualidade-VRQ superior ao 
seu respectivo Valor Máximo Permitido mais Restritivo-VMPr+ dos usos 
preponderantes.

Art. 9º - As águas subterrâneas de Classe 3 deverão atender ao Valor Máximo 
Permitido mais Restritivo-VMPr+ entre os usos preponderantes, para cada um 
dos parâmetros, exceto quando for condição natural da água.
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Art. 10 - As águas subterrâneas de Classe 4 deverão atender aos Valores 
Máximos Permitidos menos Restritivos-VMPr- entre os usos preponderantes, 
para cada um dos parâmetros, exceto quando for condição natural da água.

Art. 11 - As águas subterrâneas de Classe 5 não terão condições e padrões de 
qualidade conforme critérios utilizados nesta Resolução.

Art. 12 - Os parâmetros a serem selecionados para subsidiar a proposta de 
enquadramento das águas subterrâneas em classes deverão ser escolhidos 
em função dos usos preponderantes, das características hidrogeológicas, 
hidrogeoquímicas, das fontes de poluição e outros critérios técnicos definidos 
pelo órgão competente.

Parágrafo único - Dentre os parâmetros selecionados, deverão ser con-
siderados, no mínimo, Sólidos Totais Dissolvidos, nitrato e coliformes 
termotolerantes.

Art. 13 - Os órgãos competentes deverão monitorar os parâmetros necessá-
rios ao acompanhamento da condição de qualidade da água subterrânea, com 
base naqueles selecionados conforme o artigo 12, bem como pH, turbidez, 
condutividade elétrica e medição de nível de água.

§ 1º - A freqüência inicial do monitoramento deverá ser no mínimo semestral 
e definida em função das características hidrogeológicas e hidrogeoquímicas 
dos aqüíferos, das fontes de poluição e dos usos pretendidos, podendo ser 
reavaliada após um período representativo.

§ 2º - Os órgãos competentes deverão realizar, a cada cinco anos, uma carac-
terização da qualidade da água contemplando todos os parâmetros listados 
no Anexo I, bem como outros que sejam considerados necessários.

§ 3º - Os resultados do monitoramento deverão ser analisados estatistica-
mente e as incertezas de medição consideradas.

§ 4º - A avaliação da qualidade da água subterrânea deverá ser complemen-
tada, quando tecnicamente justificado, por meio de testes de toxicidade com 
organismos apropriados para cada um dos usos ou por análises toxicológicas 
adequadas.

§ 5º - Na hipótese dos estudos referidos no parágrafo anterior tornarem-se 
necessários em decorrência da atuação de empreendedores identificados, as 
despesas da investigação correrão às suas expensas.

Art. 14 - Independentemente dos valores máximos permitidos para as Classes 
3 e 4, qualquer aumento de concentração de contaminantes deverá ser 
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monitorado, sua origem identificada e medidas adequadas de prevenção e 
controle deverão ser adotadas pelos órgãos competentes.

Art. 15 - As amostragens e as análises de água subterrânea e sua interpretação 
para avaliação da condição de qualidade serão realizadas pelo órgão compe-
tente, podendo ser utilizado laboratório próprio, conveniado ou contratado.

Art. 16 - As amostragens e análises das águas subterrâneas deverão ser reali-
zadas por laboratórios ou instituições que possuam critérios e procedimentos 
de qualidade aceitos pelos órgãos responsáveis pelo monitoramento.

Art. 17 - Para atendimento desta Resolução, as amostragens, as análises e 
o controle de qualidade para caracterização e monitoramento das águas 
subterrâneas deverão adotar os seguintes procedimentos mínimos:

I - as amostras de água subterrânea deverão ser coletadas utilizando métodos 
padronizados em pontos de amostragem que sejam representativos da área 
de interesse;

II - no caso da amostragem ser realizada em poços tubulares e de monito-
ramento, estes deverão ser construídos de acordo com as normas técnicas 
vigentes; 

III - as análises deverão ser realizadas em amostras íntegras, sem filtração 
ou qualquer outra alteração, a não ser o uso de preservantes que, quando 
necessários, deverão seguir as normas técnicas vigentes;

IV - as análises mencionadas no inciso III, quando tecnicamente justificado, 
deverão também ser realizadas na fração dissolvida;

V - as análises físico-químicas deverão ser realizadas utilizando-se métodos 
padronizados, em laboratórios que atendam aos limites de quantificação 
praticáveis, listados no Anexo I desta Resolução;

VI - no caso de uma substância ocorrer em concentrações abaixo dos limites 
de quantificação praticável-LQP, aceitar-se-á o resultado como ausente para 
fins de atendimento desta Resolução;

VII - no caso do limite de quantificação da amostra-LQA ser maior do que o 
limite de quantificação praticável-LQP, este também será aceito para atendi-
mento desta Resolução, desde que tecnicamente justificado; e

VIII - no caso de a substância ser identificada na amostra entre o LDM e o LQA, 
o fato deverá ser reportado no laudo analítico com a nota de que a concentra-
ção não pode ser determinada com confiabilidade, não se configurando, neste 
caso, não conformidade em relação aos VMPs definidos para cada classe.
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Art. 18 - Os resultados das análises deverão ser reportados em laudos analíti-
cos contendo, no mínimo:

I - identificação do local da amostragem, data e horário de coleta entrada da 
amostra no laboratório, anexando a cadeia de custódia;

II - indicação do método de análises utilizado para cada parâmetro analisado;

III - limites de quantificação praticados pelo laboratório e da amostra, quando 
for o caso, para cada parâmetro analisado;

IV - resultados dos brancos do método e “surrogates” (rastreadores);

V - incertezas de medição para cada parâmetro; e

VI - ensaios de adição e recuperação dos analitos na matriz (spike).

Parágrafo único - Outros documentos, tais como cartas controle, cromatogra-
mas e resultados obtidos em ensaios de proficiência, poderão ser solicitados 
a qualquer tempo pelo órgão ambiental competente.

Art. 19 - Os órgãos competentes poderão acrescentar outras condições e 
padrões de qualidade para as águas dos aqüíferos, conjunto de aqüíferos 
ou porção desses ou torná-los mais restritivos, tendo em vista as condições 
locais, mediante fundamentação técnica, bem como estabelecer restrições e 
medidas adicionais, de caráter excepcional e temporário.

Capítulo IV
DAS DIRETRIZES AMBIENTAIS PARA PREVENÇÃO E CONTROLE DA 

POLUIÇÃO DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS

Art. 20 - Os órgãos ambientais em conjunto com os órgãos gestores dos re-
cursos hídricos deverão promover a implementação de Áreas de Proteção de 
Aqüíferos e Perímetros de Proteção de Poços de Abastecimento, objetivando 
a proteção da qualidade da água subterrânea.

Art. 21 - Os órgãos ambientais, em conjunto com os órgãos gestores dos 
recursos hídricos e da saúde, deverão promover a implementação de Áreas 
de Restrição e Controle do Uso da Água Subterrânea, em caráter excepcional 
e temporário, quando, em função da condição da qualidade e quantidade da 
água subterrânea, houver a necessidade de restringir o uso ou a captação da 
água para proteção dos aqüíferos, da saúde humana edos ecossistemas.
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Parágrafo único - Os órgãos de gestão dos recursos hídricos, de meio ambien-
te e de saúde deverão articular-se para definição das restrições e das medidas 
de controle do uso da água subterrânea. 

Art. 22 - As restrições e exigências da classe de enquadramento das águas 
subterrâneas, aprovado pelo conselho de recursos hídricos competente, 
deverão ser observadas no licenciamento ambiental, no zoneamento eco-
nômico-ecológico e na implementação dos demais instrumentos de gestão 
ambiental.

Art. 23 - A recarga artificial e a injeção para contenção de cunha salina em 
aqüíferos, conjunto de aqüíferos ou porções desses, das Classes 1, 2, 3 e 4, 
não poderá causar alteração da qualidade das águas subterrâneas que provo-
que restrição aos usos preponderantes.

Art. 24 - A injeção em aqüíferos, conjunto de aqüíferos ou porções desses 
com o objetivo de remediação deverá ter o controle dos órgãos competentes 
com o objetivo de alcançar ou manter os padrões de qualidade para os usos 
preponderantes e prevenir riscos ambientais.

Parágrafo único - A injeção a que se refere o caput deste artigo não deverá 
promover alteração da condição da qualidade dos aqüíferos, conjunto de 
aqüíferos ou porção desses, adjacentes, sobrejacentes e subjacentes, exceto 
para sua melhoria.

Art. 25 - Nos aqüíferos, conjunto de aqüíferos ou porções desses onde ocor-
rerem injeção ou recarga, conforme especificado nos arts. 21 e 22, deverá ser 
implantado um programa específico de monitoramento da qualidade da água 
subterrânea.

Art. 26 - Nos aqüíferos, conjunto de aqüíferos ou porção desses, em que as 
águas subterrâneas estão enquadradas em Classe 5, poderá ser admitida a 
injeção direta, mediante controle dos órgãos competentes, com base em 
estudos hidrogeológicos apresentados pelo interessado, demonstrando que 
a injeção não provocará alteração da condição de qualidade em relação ao 
enquadramento das águas subterrâneas adjacentes, sobrejacentes e subja-
centes, por meio de monitoramento.

Art. 27 - A aplicação e disposição de efluentes e de resíduos no solo deverão 
observar os critérios e exigências definidos pelos órgãos competentes e não 
poderão conferir às águas subterrâneas características em desacordo com o 
seu enquadramento.

§ 1º - A aplicação e a disposição, referidas no caput, não serão permitidas 
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nos casos em que as águas dos aqüíferos, conjunto de aqüíferos ou porções 
desses estejam enquadrados na Classe Especial.

§ 2º - A aplicação e a disposição serão precedidas de plano específico e 
programa de monitoramento da qualidade da água subterrânea a serem 
aprovados pelo órgão competente.

Capítulo V
DIRETRIZES AMBIENTAIS PARA O ENQUADRAMENTO  

DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS

Art. 28 - O enquadramento das águas subterrâneas dar-se-á de acordo com 
as normas e procedimentos definidos pelo Conselho Nacional de Recursos 
Hídricos - CNRH e Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos, observadas as 
diretrizes ambientais apresentadas neste Capítulo.

Parágrafo único - De acordo com esta Resolução, o enquadramento das águas 
subterrâneas nas classes será efetuado com base nos usos preponderantes 
mais restritivos atuais ou pretendidos, exceto para a Classe 4, para a qual 
deverá prevalecer o uso menos restritivo.

Art. 29 - O enquadramento das águas subterrâneas será realizado por aqüí-
fero, conjunto de aqüíferos ou porções desses, na profundidade onde estão 
ocorrendo as captações para os usos preponderantes, devendo ser conside-
rados no mínimo:

I - a caracterização hidrogeológica e hidrogeoquímica;

II - a caracterização da vulnerabilidade e dos riscos de poluição;

III - o cadastramento de poços existentes e em operação;

IV - o uso e a ocupação do solo e seu histórico;

V - a viabilidade técnica e econômica do enquadramento;

VI - a localização das fontes potenciais de poluição; e

VII - a qualidade natural e a condição de qualidade das águas subterrâneas. 

Art. 30 - Nos aqüíferos, conjunto de aqüíferos ou porções desses, em que 
a condição de qualidade da água subterrânea esteja em desacordo com os 
padrões exigidos para a classe do seu enquadramento, deverão ser empre-
endidas ações de controle ambiental para a adequação da qualidade da água 
à sua respectiva classe, exceto para as substâncias que excedam aos limites 
estabelecidos devido à sua condição natural.
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§ 1º - As ações de controle ambiental referidas no caput deverão ser execu-
tadas em função das metas do enquadramento, podendo ser fixadas metas 
progressivas intermediárias.

§ 2º - A adequação gradativa da condição da qualidade da água aos padrões 
exigidos para a classe deverá ser definida levando-se em consideração as 
tecnologias de remediação disponíveis, a viabilidade econômica, o uso atual 
e futuro do solo e das águas subterrâneas, devendo ser aprovada pelo órgão 
ambiental competente.

§ 3º -  Constatada a impossibilidade da adequação prevista no parágrafo 
anterior, deverão ser realizados estudos visando o reenquadramento da água 
subterrânea.

§ 4º -  Medidas de contenção das águas subterrâneas deverão ser exigidas 
pelo órgão competente, quando tecnicamente justificado.

Art. 31 - Os estudos para enquadramento das águas subterrâneas deverão 
observar a interconexão hidráulica com as águas superficiais, visando compa-
tibilizar as respectivas propostas de enquadramento.

Art. 32 - Ficam estabelecidos como condicionantes para o enquadramento 
das águas subterrâneas em Classe 5 que as mesmas estejam em aqüíferos, 
conjunto de aqüíferos ou porções desses, confinados, e que apresentem 
valores de Sólidos Totais Dissolvidos superiores a 15.000 mg/L.

Capítulo VI
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 33 - A classe de enquadramento das águas subterrâneas, bem como sua 
condição de qualidade, deverão ser divulgadas, periodicamente, pelos órgãos 
competentes por meio de relatórios de qualidade e placas de sinalização nos 
locais de monitoramento.

Art. 34 - Os Valores Máximos Permitidos - VMP e os Limites de Quantificação 
Praticáveis - LQP, constantes no Anexo I, deverão ser reavaliados a cada cinco 
anos, ou em menor prazo quando tecnicamente justificado.

Parágrafo único - Os órgãos competentes gestores podem, a qualquer mo-
mento, incluir outros usos da água subterrânea ou substâncias não listadas, 

desde que tecnicamente justificado, definindo seus respectivos VMP e LQP.

RESOLUÇÃO CONAMA Nº 396/08



217 Base Legal para a Gestão das Águas do Estado do Rio de Janeiro (1997-2021)

Art. 35 - Deverão ser fomentados estudos para definição de Valores Máximos 
Permitidos que reflitam as condições nacionais, especialmente para desse-
dentação de animais e irrigação.

Art. 36 - Nas regiões onde houver ocorrência de elementos radioativos, 
os órgãos competentes deverão caracterizar radioquimicamente as águas 
subterrâneas.

Art. 37 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

MARINA SILVA

Presidente do Conselho
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ANEXO I

O  I apresenta lista de parâmetros com maior probabilidade de ocorrência 
em águas subterrâneas, seus respectivos Valores Máximos Permitidos (VMP) 
para cada um dos usos considerados como preponderantes e os limites de 
quantificação praticáveis (LQP), considerados como aceitáveis para aplicação 
desta Resolução.

Parâmetros Nº CAS Usos Preponderantes da Água LQP

Co
ns

um
o

Hu
m

an
o

De
ss

ed
en

ta
çã

o
 d

e 
an

im
ai

s

Irr
iga

çã
o

Re
cr

ea
çã

o

Inorgânicos

Alumínio 7429-90-5 200 (1) 5.000 5.000 200 50

Antimônio 7440-36-0 5 5

Arsênio 7440-38-2 10 200 50 8

Bário 7440-39-3 700 1.000 20

Berílio 7440-41-7 4 100 100 4

Boro 7440-42-8 500 (2) 5.000 500 (4) 1.000 200

Cádmio 7440-43-9 5 50 10 5 5

Chumbo 7439-92-1 10 100 5.000 50 10

Cianeto 57-12-5 70 100 50

Cloreto 16887-00-6 250.000 (1) 100.000 -
700.000 400.000 2.000

Cobalto 7440-48-4 1.000 50 10

Cobre 7440-50-8 2.000 500 200 1.000 50

Crômio
(Cr III + Cr VI)

Cr III 
(16065831)
Cr VI 
(18540299)

50 1.000 100 50 10

Ferro 7439-89-6 300 (1) 5.000 300 100

Fluoreto 7782-41-4 1.500 2.000 1.000 500

Lítio 7439-93-2 2.500 100

Manganês 7439-96-5 100 (1) 50 200 100 25

Mercúrio 7439-97-6 1 10 2 1 1
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Molibdênio 7439-98-7 70 150 10 10

Níquel 7440-02-0 20 (3) 1.000 200 100 10

Nitrato (expresso
em N) 14797-55-8 10.000 90.000 10.000 300

Nitrito (expresso
em N) 14797-65-0 1.000 10.000 1.000 1.000 20

Prata 7440-22-4 100 50 10

Selênio 7782-49-2 10 50 20 10 10

Sódio 7440-23-5 200.000 (1) 300.000 1.000

Sólidos Totais
Dissolvidos (STD)

1.000.000
(1) 2000

Sulfato 250.000 (1) 1.000.000 400.000 5.000

Urânio 7440-61-1 15 (2,3) 200 10 (4)

100 (5) 50

Vanádio 7440-62-2 50 100 100 20

Zinco 7440-66-6 5.000 (1) 24.000 2.000 5.000 100

Orgânicos μg.L-1

Acrilamida 79-06-1 0,5 0,15

Benzeno 71-43-2 5 10 2

Benzo 
antraceno 56-55-3 0,05 0,15

Benzo 
fluoranteno 205-99-2 0,05 0,15

Benzo(k)
fluoranteno 207-08-9 0,05 0,15

Benzo pireno 50-32-8 0,05 0,01 0,15

Cloreto de vinila 75-01-4 5 2

Clorofórmio 
67-66-3 67-66-3 200 100 5

Criseno 218-01-9 0,05 0,15

1,2-
Diclorobenzeno 95-50-1 1.000 (1) 5

1,4-
Diclorobenzeno 106-46-7 300 (1) 5

1,2-Dicloroetano 107-06-2 10 5 10 5

Orgânicos μg.L-1

1,1-Dicloroeteno 75-35-4 30 0,3 5

1,2-Dicloroeteno

(cis + trans) cis (156-59-2)

trans (156-60-5) 50 5 para cada
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Dibenzo
antraceno 53-70-3 0,05 0,15

Diclorometano 75-09-2 20 50 10

Estireno 100-42-5 20 5

Etilbenzeno 100-41-4 200 (1) 5

Fenóis (10) 3 2 2 10

Indeno(1,2,3)
pireno 193-39-005 0,05 0,15

PCBs
(somatória de 
7) (9)

(9) 0,5 0,1
0,01 
para 
cada

Tetracloreto
de carbono 56-23-5 2 5 3 2

Triclorobenzenos
(1,2,4-TCB + 1,3,5-
TCB + 1,2,3)

1,2,4-TCB(120-
82-1); 1,3,5-
TCB(108-70-3)
1,2,3-TCB(87-
61-6)

20 5 para 
cada

Tetracloroeteno 127-18-4 40 10 5

1,1,2
Tricloroeteno 79-01-6 70 50 30 5

Tolueno 108-88-3 170 (*) 24 5

Xileno Total 
(o+m+p)

m (108-38-3);
o (95-47-6);
p (106-42-3)

300 (*) 5 para 
cada

Agrotóxicos μg.L-1

Alaclor 15972-60-8 20 3 0,1

Aldicarb + ald.
sulfona + ald.
sulfóxido

Aldicarb
(116-06-3),
ald. sulfona
(1646-88-4) e
ald. sulfóxido
(1646-87-3)

10 11 54,9 3 para 
cada

Aldrin + Dieldrin
Aldrin (309-
00-2) Dieldrin
(60-57-1)

0,03 1
0,005 

para
cada

Atrazina 1912-24-9 2 5 10 0,5

Bentazona 25057-89-0 300 400 30

Carbofuran 1563-66-2 7 45 30 5

Clordano
(cis + trans)

cis (5103-71-
9) e
trans 
(5103-74-2)

0,2 6
0,01 
para 
cada

Clorotalonil 1897-45-6 30 170 5,8 0,1
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Clorpirifós 2921-88-2 30 24 2 2

2,4-D 94-75-7 30 100 2

DDT (p,p’- DDT +
p,p’-DDE + p,p’-
DDD)

p,p’-DDT (50-
29-3) 
p,p’-DDE
(72-55-9) p,p’-
DDD (72-54-8)

2 3
0,01 
para 
cada

Endosulfan
( I + II + sulfato) I (959-98-8)

II (33213-65-9)
sulfato
(1031-07-8)

20 40 0,02 para
cada

Endrin 72-20-8 0,6 1 0,1

Glifosato + Ampa 1071-83-6 500 280
0,13 (6);
0,06 (7);
0,04 (8)

200 30

Heptacloro +
heptacloro 
epóxido

Heptacloro
(76-44-8);

Heptacloro 
epóxido
(1024-57-3)

0,03 3 0,01 para
cada

Hexaclorobenzeno 118-74-1 1 0,52 0,01

Lindano
(gama-BHC) 58-89-9 2 4 10 0,01

Agrotóxicos μg.L-1

Malation 121-75-5 190 2

Metolacloro 51218-45-2 10 50 28 800 0,1

Metoxicloro 72-43-5 20 0,1

Molinato 2212-67-1 6 1 5

Pendimetalina 40487-42-1 20 600 0,1

Pentaclorofenol 87-86-5 9 10 2

Permetrina 52645-53-1 20 300 10

Propanil 709-98-8 20 1.000 10

Simazina 122-34-9 2 10 0,5 1

Trifuralina 1582-09-8 20 45 500 0,1

Microorganismos

E. coli - Ausentes
em 100ml 200/100 ml 800/

100mL - -

Enterococos - - - - 100/
100mL - -

Coliformes
termotolerantes - Ausentes

em 100ml 200/100 ml 1000/
100mL - -
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Legendas
1. Efeito organoléptico.

2. Máxima concentração de substância na água de irrigação em 100 anos de irrigação (proteção 
de plantas e outros organismos).

3. Máxima concentração de substância na água de irrigação em 20 anos de irrigação (proteção de 
plantas e outros organismos).

4. Taxa de irrigação ≤ 3500 m3/ha

5. 3500 < Taxa de irrigação ≤ 7000 m3/ha

6. 7000 < Taxa de irrigação ≤ 12000 m3/ha

7. PCBs = somatória de PCB 28 (2,4,4’-triclorobifenila - nºCAS 7012-37-5), PCB 52 (2,2’,5,5’- tetra-
clorobifenila - nº CAS 35693-99-3), PCB 101(2,2’,4,5,5’-Pentaclorobifenila - nºCAS 37680-73-2),

PCB 118 (2,3’,4,4’,5-pentaclorobifenila - nºCAS 31508-00-6), PCB 138 (2,2’,3,4,4’,5’-hexaclorobife-
nila - nº CAS 35056-28-2), PCB 153 (2,2’4,4’,5,5’- hexaclorobifenila - nºCAS 3505-27-1) e PCB 180 
(2,2’,3,4,4’,5,5’- heptaclorobifenila - nºCAS 35065-29-3).

8. Fenóis que reagem com aminoantipirina, válido somente quando ocorre cloração. Os valores 
máximos permitidos para fenóis previnem a formação de gosto e odor indesejável na água 
quando da sua cloração. Para o caso de Limites de Quantificação (LQP ou LQA) maior que o valor 
de interesse análises de perfil de sabor deverão ser realizadas de acordo com métodos analíticos 
padronizados antes e após a cloração da água. Resultado não objetável indicará atendimento ao 
padrão de qualidade requerido.
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RESOLUÇÃO CONAMA Nº 396/08

ANEXO II

O Anexo II apresenta um exemplo de estabelecimento de padrões por classe 
para parâmetros selecionados de acordo com o art. 12, considerando o uso 
concomitante para consumo humano, dessedentação, irrigação e recreação.

Motivação da
inclusão

Parâmetros
selecionados
passíveis
 de ser de
origem natural

Padrões por classe
concentração (μg.L-1)

Classes 1 e 2 
(VRQ) Classe 3* Classe 4**

Características
hidrogeológicas

Arsênio

Se VRQ <10 
Classe 1

10 200
Se VRQ> 10 
Classe 2

Ferro

Se VRQ <300 
Classe 1

300 5000
Se VRQ> 300 
Classe 2

Chumbo

Se VRQ <10 
Classe 1

10 5000
Se VRQ> 10 
Classe 2

Crômio

Se VRQ <50 
Classe 1

50 1000
Se VRQ> 50 
Classe 2

Motivação da
inclusão

Parâmetros de
origem
 antrópica

Classes 1 e 2 
(VRQ) Classe 3 Classe 4

Uso intensivo 
na região

Aldicarb Ausente 10 54,9

Carbofuran Ausente 7 45

Pentaclorofenol Ausente 9 10

Possível 
influência
de Posto de 
gasolina

Benzeno Ausente 5 10

Etilbenzeno Ausente 200 200

Tolueno Ausente 24 24

Xileno Ausente 300 300
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Motivação da
inclusão

Parâmetros
selecionados
passíveis
 de ser de
origem natural

Padrões por classe
concentração (μg.L-1)

Classes 1 e 2 
(VRQ) Classe 3* Classe 4**

Parâmetros 
mínimos
obrigatórios

Sólidos Totais
Dissolvidos

Se VRQ<1.000.000 
Classe 1

1.000.000 1.000.000
Se VRQ>1.000.000 
Classe 2

Coliformes
termotolerantes

Ausentes em 
100 ml

Ausentes em
100 ml

4000 em 
100ml

Nitrato
 (expresso em N)

Se VRQ<10.000 
Classe 1 10.000 90.000

Legenda:
VRQ - valor de referência de qualidade, definido pelos órgãos competentes, de acordo com art. 
6º desta Resolução.

*Para a Classe 3, quando o VRQ for superior ao VMPr+ o primeiro será adotado como padrão da 
classe.

**Para a Classe 4, quando o VRQ for superior ao VMPr- o primeiro será adotado como padrão 
da classe.
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RESOLUÇÃO CONAMA Nº 430,  
DE 13 DE MAIO DE 2011

DISPÕE SOBRE AS CONDIÇÕES E PADRÕES DE 
LANÇAMENTO DE EFLUENTES, COMPLEMENTA E 
ALTERA A RESOLUÇÃO Nº 357, DE 17 DE MARÇO 
DE 2005, DO CONSELHO NACIONAL DO MEIO 
AMBIENTE-CONAMA.

O CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE-CONAMA, nº uso das competên-
cias que lhe são conferidas pelo inciso VII do art. 8º da Lei nº 6.938, de 31 de agosto 
de 1981, regulamentada pelo Decreto nº 99.274, de 6 de junho de 1990 e suas 
alterações, tendo em vista o disposto em seu Regimento Interno, Anexo à Portaria 
nº 168, de 13 de junho de 2005, Resolve:

Art. 1º - Esta Resolução dispõe sobre condições, parâmetros, padrões e diretrizes 
para gestão do lançamento de efluentes em corpos de água receptores, alterando 
parcialmente e complementando a Resolução nº 357, de 17 de março de 2005, do 
Conselho Nacional do Meio Ambiente-CONAMA.

Parágrafo único - O lançamento indireto de efluentes nº corpo receptor deverá 
observar o disposto nesta Resolução quando verificada a inexistência de legislação 
ou normas específicas, disposições do órgão ambiental competente, bem como 
diretrizes da operadora dos sistemas de coleta e tratamento de esgoto sanitário.

Art. 2º - A disposição de efluentes nº solo, mesmo tratados, não está sujeita aos 
parâmetros e padrões de lançamento dispostos nesta Resolução, não podendo, 
todavia, causar poluição ou contaminação das águas superficiais e subterrâneas.

Art. 3º - Os efluentes de qualquer fonte poluidora somente poderão ser lançados 
diretamente nos corpos receptores após o devido tratamento e desde que obe-
deçam às condições, padrões e exigências dispostos nesta Resolução e em outras 
normas aplicáveis.

Parágrafo único - O órgão ambiental competente poderá, a qualquer momento, 
mediante fundamentação técnica:
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I - acrescentar outras condições e padrões para o lançamento de efluentes, ou 
torná-los mais restritivos, tendo em vista as condições do corpo receptor; ou

II - exigir tecnologia ambientalmente adequada e economicamente viável para 
o tratamento dos efluentes, compatível com as condições do respectivo corpo 
receptor.

Capítulo I
DAS DEFINIÇÕES

 
Art. 4º - Para efeito desta Resolução adotam-se as seguintes definições, em com-
plementação àquelas contidas nº art. 2º da Resolução CONAMA nº 357, de 2005:

I - Capacidade de suporte do corpo receptor: valor máximo de determinado po-
luente que o corpo hídrico pode receber, sem comprometer a qualidade da água e 
seus usos determinados pela classe de enquadramento;

II - Concentração de Efeito Não Observado-CENO: maior concentração do efluente 
que não causa efeito deletério estatisticamente significativo na sobrevivência e 
reprodução dos organismos, em um determinado tempo de exposição, nas con-
dições de ensaio;

III - Concentração do Efluente no Corpo Receptor-CECR, expressa em porcentagem:

a) para corpos receptores confinados por calhas (rio, córregos, etc):

1. CECR = [(vazão do efluente) / (vazão do efluente + vazão de referência do corpo 
receptor)] x 100.

b) para áreas marinhas, estuarinas e lagos a CECR é estabelecida com base em 
estudo da dispersão física do efluente no corpo hídrico receptor, sendo a CECR 
limitada pela zona de mistura definida pelo órgão ambiental;

IV - Concentração Letal Mediana-CL50 ou Concentração Efetiva Mediana-CE50: é 
a concentração do efluente que causa efeito agudo (letalidade ou imobilidade) a 
50% dos organismos, em determinado período de exposição, nas condições de 
ensaio;

V - Efluente: é o termo usado para caracterizar os despejos líquidos provenientes 
de diversas atividades ou processos;

VI - Emissário submarino: tubulação provida de sistemas difusores destinada ao 
lançamento de efluentes no mar, na faixa compreendida entre a linha de base e o 
limite do mar territorial brasileiro;

RESOLUÇÃO CONAMA Nº 430/11



227 Base Legal para a Gestão das Águas do Estado do Rio de Janeiro (1997-2021)

VII - Esgotos sanitários: denominação genérica para despejos líquidos residenciais, 

comerciais, águas de infiltração na rede coletora, os quais podem conter parcela 
de efluentes industriais e efluentes não domésticos;

VIII - Fator de Toxicidade-FT: número adimensional que expressa a menor diluição 
do efluente que não causa efeito deletério agudo aos organismos, num determi-
nado período de exposição, nas condições de ensaio;

IX - Lançamento direto: quando ocorre a condução direta do efluente ao corpo 
receptor;

X - Lançamento indireto: quando ocorre a condução do efluente, submetido ou 
não a tratamento, por meio de rede coletora que recebe outras contribuições 
antes de atingir o corpo receptor;

XI - Nível trófico: posição de um organismo na cadeia trófica;

XII - Parâmetro de qualidade do efluente: substâncias ou outros indicadores repre-
sentativos dos contaminantes toxicologicamente e ambientalmente relevantes do 
efluente;

XIII - Testes de ecotoxicidade: métodos utilizados para detectar e avaliar a capa-
cidade de um agente tóxico provocar efeito nocivo, utilizando bioindicadores dos 
grandes grupos de uma cadeia ecológica; e

XIV - Zona de mistura: região do corpo receptor, estimada com base em modelos 
teóricos aceitos pelo órgão ambiental competente, que se estende do ponto de 
lançamento do efluente, e delimitada pela superfície em que é atingido o equilíbrio 
de mistura entre os parâmetros físicos e químicos, bem como o equilíbrio biológico 
do efluente e os do corpo receptor, sendo específica para cada parâmetro.

Capítulo II
DAS CONDIÇÕES E PADRÕES DE LANÇAMENTO DE EFLUENTES

Seção I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 5º - Os efluentes não poderão conferir ao corpo receptor características 
de qualidade em desacordo com as metas obrigatórias progressivas, interme-
diárias e final, do seu enquadramento.
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§ 1º - As metas obrigatórias para corpos receptores serão estabelecidas por 
parâmetros específicos.

§ 2º - Para os parâmetros não incluídos nas metas obrigatórias e na ausência 
de metas intermediárias progressivas, os padrões de qualidade a serem 
obedecidos no corpo receptor são os que constam na classe na qual o corpo 
receptor estiver enquadrado.

Art. 6º - Excepcionalmente e em caráter temporário, o órgão ambiental com-
petente poderá, mediante análise técnica fundamentada, autorizar o lança-
mento de efluentes em desacordo com as condições e padrões estabelecidos 
nesta Resolução, desde que observados os seguintes requisitos:

I - comprovação de relevante interesse público, devidamente motivado;

II - atendimento ao enquadramento do corpo receptor e às metas intermedi-
árias e finais, progressivas e obrigatórias;

III - realização de estudo ambiental tecnicamente adequado, às expensas do 
empreendedor responsável pelo lançamento;

IV - estabelecimento de tratamento e exigências para este lançamento;

V - fixação de prazo máximo para o lançamento, prorrogável a critério do 
órgão ambiental competente, enquanto durar a situação que justificou a  
excepcionalidade aos limites estabelecidos nesta norma; e

VI - estabelecimento de medidas que visem neutralizar os eventuais efeitos 
do lançamento excepcional.

Art. 7º - O órgão ambiental competente deverá, por meio de norma específica 
ou no licenciamento da atividade ou empreendimento, estabelecer a carga 
poluidora máxima para o lançamento de substâncias passíveis de estarem 
presentes ou serem formadas nos processos produtivos, listadas ou não no 
art. 16º desta Resolução, de modo a não comprometer as metas progressivas 
obrigatórias, intermediárias e final, estabelecidas para enquadramento do 
corpo receptor.

§ 1º - O órgão ambiental competente poderá exigir, nos processos de licen-
ciamento ou de sua renovação, a apresentação de estudo de capacidade de 
suporte do corpo receptor.

§ 2º - O estudo de capacidade de suporte deve considerar, no mínimo, a 
diferença entre os padrões estabelecidos pela classe e as concentrações exis-
tentes no trecho desde a montante, estimando a concentração após a zona 
de mistura.
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§ 3º - O empreendedor, no processo de licenciamento, informará ao órgão 
ambiental as substâncias que poderão estar contidas no efluente gerado, 
entre aquelas listadas ou não na Resolução CONAMA nº 357, de 2005 para 
padrões de qualidade de água, sob pena de suspensão ou cancelamento da 
licença expedida.

§ 4º - O disposto no § 3º -  não se aplica aos casos em que o empreendedor 
comprove que não dispunha de condições de saber da existência de uma 
ou mais substâncias nos efluentes gerados pelos empreendimentos ou 
atividades.

Art. 8º - É vedado, nos efluentes, o lançamento dos Poluentes Orgânicos 
ersistentes-POPs, observada a legislação em vigor.

Parágrafo único - Nos processos nos quais possam ocorrer a formação de 
dioxinas e furanos deverá ser utilizada a tecnologia adequada para a sua 
redução, até a completa eliminação.

Art. 9º - No controle das condições de lançamento, é vedada, para fins de 
diluição antes do seu lançamento, a mistura de efluentes com águas de me-
lhor qualidade, tais como as águas de abastecimento, do mar e de sistemas 
abertos de refrigeração sem recirculação.

Art. 10 - Na hipótese de fonte de poluição geradora de diferentes efluentes ou 
lançamentos individualizados, os limites constantes desta Resolução aplicar-
-se-ão a cada um deles ou ao conjunto após a mistura, a critério do órgão 
ambiental competente.

Art. 11 - Nas águas de classe especial é vedado o lançamento de efluentes ou 
disposição de resíduos domésticos, agropecuários, de aquicultura, industriais 
e de quaisquer outras fontes poluentes, mesmo que tratados.

Art. 12 - O lançamento de efluentes em corpos de água, com exceção daqueles 
enquadrados na classe especial, não poderá exceder as condições e padrões 
de qualidade de água estabelecidos para as respectivas classes, nas condições 
da vazão de referência ou volume disponível, além de atender outras exigên-
cias aplicáveis.

Parágrafo único - Nos corpos de água em processo de recuperação, o lança-
mento de efluentes observará as metas obrigatórias progressivas, intermedi-
árias e final.

Art. 13 - Na zona de mistura serão admitidas concentrações de substâncias em 
desacordo com os padrões de qualidade estabelecidos para o corpo receptor, 
desde que não comprometam os usos previstos para o mesmo.
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Parágrafo único - A extensão e as concentrações de substâncias na zona 
de mistura deverão ser objeto de estudo, quando determinado pelo órgão 
ambiental competente, às expensas do empreendedor responsável pelo 
lançamento.

Art. 14 - Sem prejuízo do disposto no inciso I do parágrafo único do art. 3º 
desta Resolução, o órgão ambiental competente poderá, quando a vazão do 
corpo receptor estiver abaixo da vazão de referência, estabelecer restrições e 
medidas adicionais, de caráter excepcional e temporário, aos lançamentos de 
efluentes que possam, dentre outras consequências:

I - acarretar efeitos tóxicos agudos ou crônicos em organismos aquáticos; ou

II - inviabilizar o abastecimento das populações.

Art. 15 - Para o lançamento de efluentes tratados em leito seco de corpos 
receptores intermitentes, o órgão ambiental competente poderá definir con-
dições especiais, ouvido o órgão gestor de recursos hídricos.

Seção II
DAS CONDIÇÕES E PADRÕES DE LANÇAMENTO DE EFLUENTES

Art. 16 - Os efluentes de qualquer fonte poluidora somente poderão ser 
lançados diretamente no corpo receptor desde que obedeçam as condições e 
padrões previstos neste artigo, resguardadas outras exigências cabíveis:

I - condições de lançamento de efluentes:

a) pH entre 5 a 9;

b) temperatura: inferior a 40ºC, sendo que a variação de temperatura do 
corpo receptor não deverá exceder a 3ºC no limite da zona de mistura;

c) materiais sedimentáveis: até 1 mL/L em teste de 1 hora em cone Inmhoff. 
Para o lançamento em lagos e lagoas, cuja velocidade de circulação seja 
praticamente nula, os materiais sedimentáveis deverão estar virtualmente 
ausentes;

d) regime de lançamento com vazão máxima de até 1,5 vez a vazão média do 
período de atividade diária do agente poluidor, exceto nos casos permitidos 
pela autoridade competente;

e) óleos e graxas:

1. óleos minerais: até 20 mg/L;
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2. óleos vegetais e gorduras animais: até 50 mg/L;

f) ausência de materiais flutuantes; e

g) Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO 5 dias a 20oC): remoção mínima de 
60% de DBO sendo que este limite só poderá ser reduzido no caso de existên-
cia de estudo de autodepuração do corpo hídrico que comprove atendimento 
às metas do enquadramento do corpo receptor;

II - Padrões de lançamento de efluentes:

TABELA I

Parâmetros inorgânicos Valores máximos
Arsênio total 0,5 mg/L As
Bário total 5,0 mg/L Ba
Boro total (Não se aplica para o lançamento em águas salinas) 5,0 mg/L B
Cádmio total 0,2 mg/L Cd
Chumbo total 0,5 mg/L Pb
Cianeto total 1,0 mg/L CN
Cianeto livre (destilável por ácidos fracos) 0,2 mg/L CN
Cobre dissolvido 1,0 mg/L Cu
Cromo hexavalente 0,1 mg/L Cr+6
Cromo trivalente 1,0 mg/L Cr+3
Estanho total 4,0 mg/L Sn
Ferro dissolvido 15,0 mg/L Fe
Fluoreto total 10,0 mg/L F
Manganês dissolvido 1,0 mg/L Mn
Mercúrio total 0,01 mg/L Hg
Níquel total 2,0 mg/L Ni
Nitrogênio amoniacal total 20,0 mg/L N
Prata total 0,1 mg/L Ag
Selênio total 0,30 mg/L Se
Sulfeto 1,0 mg/L S
Zinco total 5,0 mg/L Zn
Parâmetros Orgânicos Valores máximos
Benzeno 1,2 mg/L
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TABELA I (Continuação)
Clorofórmio 1,0 mg/L
Dicloroeteno (somatório de 1,1 + 1,2cis + 1,2 trans) 1,0 mg/L
Estireno 0,07 mg/L
Etilbenzeno 0,84 mg/L
Fenóis totais (substâncias que reagem com 
4-aminoantipirina) 

0,5 mg/L C6H5OH

Tetracloreto de carbono 1,0 mg/L
Tricloroeteno 1,0 mg/L
Tolueno 1,2 mg/L
Xileno 1,6 mg/L

§ 1º - Os efluentes oriundos de sistemas de disposição final de resíduos só-
lidos de qualquer origem devem atender às condições e padrões definidos 
neste artigo.

§ 2º - Os efluentes oriundos de sistemas de tratamento de esgotos sanitários 
devem atender às condições e padrões específicos definidos na Seção III desta 
Resolução.

§ 3º - Os efluentes oriundos de serviços de saúde estarão sujeitos às exigências 
estabelecidas na Seção III desta Resolução, desde que atendidas as normas 
sanitárias específicas vigentes, podendo:

I - ser lançados em rede coletora de esgotos sanitários conectada a estação 
de tratamento, atendendo às normas e diretrizes da operadora do sistema de 
coleta e tratamento de esgoto sanitários; e

II - ser lançados diretamente após tratamento especial.

Art. 17 - O órgão ambiental competente poderá definir padrões específicos 
para o parâmetro fósforo no caso de lançamento de efluentes em corpos 
receptores com registro histórico de floração de cianobactérias, em trechos 
onde ocorra a captação para abastecimento público.

Art. 18 - O efluente não deverá causar ou possuir potencial para causar efeitos 
tóxicos aos organismos aquáticos no corpo receptor, de acordo com os crité-
rios de ecotoxicidade estabelecidos pelo órgão ambiental competente.

§ 1º - Os critérios de ecotoxicidade previstos no caput deste artigo devem 
se basear em resultados de ensaios ecotoxicológicos aceitos pelo órgão 
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ambiental, realizados no efluente, utilizando organismos aquáticos de pelo 
menos dois níveis tróficos diferentes.

§ 2º - Cabe ao órgão ambiental competente a especificação das vazões de 
referência do efluente e do corpo receptor a serem consideradas no cálculo 
da Concentração do Efluente no Corpo Receptor-CECR, além dos organismos 
e dos métodos de ensaio a serem utilizados, bem como a frequência de even-
tual monitoramento.

§ 3º - Na ausência de critérios de ecotoxicidade estabelecidos pelo órgão am-
biental para avaliar o efeito tóxico do efluente no corpo receptor, as seguintes 
diretrizes devem ser obedecidas:

I - para efluentes lançados em corpos receptores de água doce Classes 1 e 
2, e águas salinas e salobras Classe 1, a Concentração do Efluente no Corpo 
Receptor-CECR deve ser menor ou igual à Concentração de Efeito Não 
Observado-CENO de pelo menos dois níveis tróficos, ou seja:

a) CECR deve ser menor ou igual a CENO quando for realizado teste de ecotoxi-
cidade para medir o efeito tóxico crônico; ou b) CECR deve ser menor ou igual 
ao valor da Concentração Letal Mediana (CL50) dividida por 10; ou menor ou 
igual a 30 dividido pelo Fator de Toxicidade (FT) quando for realizado teste de 
ecotoxicidade para medir o efeito tóxico agudo;

II - para efluentes lançados em corpos receptores de água doce Classe 3, 
e águas salinas e salobras Classe 2, a Concentração do Efluente no Corpo 
Receptor-CECR deve ser menor ou igual à concentração que não causa efeito 
agudo aos organismos aquáticos de pelo menos dois níveis tróficos, ou seja:

a) CECR deve ser menor ou igual ao valor da Concentração Letal Mediana-CL50 
dividida por 3 ou menor ou igual a 100 dividido pelo Fator de Toxicidade-FT, 
quando for realizado teste de ecotoxicidade aguda.

§ 4º - A critério do órgão ambiental, com base na avaliação dos resultados de 
série histórica, poderá ser reduzido o número de níveis tróficos utilizados para 
os testes de ecotoxicidade, para fins de monitoramento.

§ 5º - Nos corpos de água em que as condições e padrões de qualidade pre-
vistos na Resolução nº 357, de 2005, não incluam restrições de toxicidade a 
organismos aquáticos não se aplicam os parágrafos anteriores.

Art. 19 - O órgão ambiental competente deverá determinar quais empreendi-
mentos e atividades deverão realizar os ensaios de ecotoxicidade, consideran-
do as características dos efluentes gerados e do corpo receptor.
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Art. 20 - O lançamento de efluentes efetuado por meio de emissários subma-
rinos deve atender, após tratamento, aos padrões e condições de lançamento 
previstas nesta Resolução, aos padrões da classe do corpo receptor, após o 
limite da zona de mistura, e ao padrão de balneabilidade, de acordo com 
normas e legislação vigentes.

Parágrafo único - A disposição de efluentes por emissário submarino em 
desacordo com as condições e padrões de lançamento estabelecidos nesta 
Resolução poderá ser autorizada pelo órgão ambiental competente, conforme 
previsto nos incisos III e IV do Art. 6º, sendo que o estudo ambiental definido 
no inciso III deverá conter no mínimo:

I - As condições e padrões específicos na entrada do emissário;

II - O estudo de dispersão na zona de mistura, com dois cenários:

a) primeiro cenário: atendimento aos valores preconizados na Tabela I desta 
Resolução;

b) segundo cenário: condições e padrões propostos pelo empreendedor; e

III - Programa de monitoramento ambiental.

Seção III
DAS CONDIÇÕES E PADRÕES PARA EFLUENTES DE SISTEMAS DE 

TRATAMENTO DE ESGOTOS SANITÁRIOS

Art. 21 - Para o lançamento direto de efluentes oriundos de sistemas de trata-
mento de esgotos sanitários deverão ser obedecidas as seguintes condições 
e padrões específicos:

I - Condições de lançamento de efluentes:

a) pH entre 5 e 9;

b) temperatura: inferior a 40ºC, sendo que a variação de temperatura do 
corpo receptor não deverá exceder a 3ºC no limite da zona de mistura;

c) materiais sedimentáveis: até 1 mL/L em teste de 1 hora em cone Inmhoff. 
Para o lançamento em lagos e lagoas, cuja velocidade de circulação seja 
praticamente nula, os materiais sedimentáveis deverão estar virtualmente 
ausentes;
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d) Demanda Bioquímica de Oxigênio-DBO 5 dias, 20ºC: máximo de 120 mg/L, 
sendo que este limite somente poderá ser ultrapassado no caso de efluente 
de sistema de tratamento com eficiência de remoção mínima de 60% de 
DBO, ou mediante estudo de autodepuração do corpo hídrico que comprove 
atendimento às metas do enquadramento do corpo receptor.

e) substâncias solúveis em hexano (óleos e graxas) até 100 mg/L; e

f) ausência de materiais flutuantes.

§ 1º -  As condições e padrões de lançamento relacionados na Seção II, art. 
16, incisos I e II desta Resolução, poderão ser aplicáveis aos sistemas de tra-
tamento de esgotos sanitários, a critério do órgão ambiental competente, em 
função das características locais, não sendo exigível o padrão de nitrogênio 
amoniacal total.

§ 2º -  No caso de sistemas de tratamento de esgotos sanitários que recebam 
lixiviados de aterros sanitários, o órgão ambiental competente deverá indicar 
quais os parâmetros da Tabela I do art. 16, inciso II desta Resolução que deve-
rão ser atendidos e monitorados, não sendo exigível o padrão de nitrogênio 
amoniacal total.

§ 3º -  Para a determinação da eficiência de remoção de carga poluidora em 
termos de DBO5,20 para sistemas de tratamento com lagoas de estabilização, 
a amostra do efluente deverá ser filtrada.

Art. 22 - O lançamento de esgotos sanitários por meio de emissários subma-
rinos deve atender aos padrões da classe do corpo receptor, após o limite da 
zona de mistura e ao padrão de balneabilidade, de acordo com as normas e 
legislação vigentes.

Parágrafo único - Este lançamento deve ser precedido de tratamento que 
garanta o atendimento das seguintes condições e padrões específicos, sem 
prejuízo de outras exigências cabíveis:

I - pH entre 5 e 9;

II - temperatura: inferior a 40ºC, sendo que a variação de temperatura do 
corpo receptor não deverá exceder a 3ºC no limite da zona de mistura;

III - após desarenação;

IV - sólidos grosseiros e materiais flutuantes: virtualmente ausentes; e

V - sólidos em suspensão totais: eficiência mínima de remoção de 20%, após 
desarenação.
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Art. 23 - Os efluentes de sistemas de tratamento de esgotos sanitários pode-
rão ser objeto de teste de ecotoxicidade no caso de interferência de efluentes 
com características potencialmente tóxicas ao corpo receptor, a critério do 
órgão ambiental competente.

§ 1º - Os testes de ecotoxicidade em efluentes de sistemas de tratamento 
de esgotos sanitários têm como objetivo subsidiar ações de gestão da bacia 
contribuinte aos referidos sistemas, indicando a necessidade de controle nas 
fontes geradoras de efluentes com características potencialmente tóxicas ao 
corpo receptor.

§ 2º - As ações de gestão serão compartilhadas entre as empresas de sane-
amento, as fontes geradoras e o órgão ambiental competente, a partir da 
avaliação criteriosa dos resultados obtidos no monitoramento.

Capítulo III
DIRETRIZES PARA GESTÃO DE EFLUENTES

Art. 24 - Os responsáveis pelas fontes poluidoras dos recursos hídricos deve-
rão realizar o automonitoramento para controle e acompanhamento periódi-
co dos efluentes lançados nos corpos receptores, com base em amostragem 
representativa dos mesmos.

§ 1º -  O órgão ambiental competente poderá estabelecer critérios e procedi-
mentos para a execução e averiguação do automonitoramento de efluentes e 
avaliação da qualidade do corpo receptor.

§ 2º -  Para fontes de baixo potencial poluidor, assim definidas pelo órgão am-
biental  competente, poderá ser dispensado o automonitoramento, mediante 
fundamentação técnica.

Art. 25 - As coletas de amostras e as análises de efluentes líquidos e em cor-
pos hídricos devem ser realizadas de acordo com as normas específicas, sob 
responsabilidade de profissional legalmente habilitado.

Art. 26 - Os ensaios deverão ser realizados por laboratórios acreditados 
pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial-
INMETRO ou por outro organismo signatário do mesmo acordo de cooperação 
mútua do qual o INMETRO faça parte ou em laboratórios aceitos pelo órgão 
ambiental competente.

§ 1º - Os laboratórios deverão ter sistema de controle de qualidade analítica 
implementado.
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§ 2º - Os laudos analíticos referentes a ensaios laboratoriais de efluentes e de 
corpos receptores devem ser assinados por profissional legalmente habilitado.

Art. 27 - As fontes potencial ou efetivamente poluidoras dos recursos hídricos 
deverão buscar práticas de gestão de efluentes com vistas ao uso eficiente 
da água, à aplicação de técnicas para redução da geração e melhoria da qua-
lidade de efluentes gerados e, sempre que possível e adequado, proceder à 
reutilização.

Parágrafo único - No caso de efluentes cuja vazão original for reduzida pela 
prática de reuso, ocasionando aumento de concentração de substâncias pre-
sentes no efluente para valores em desacordo com as condições e padrões 
de lançamento estabelecidos na Tabela I do art. 16, desta Resolução, o órgão 
ambiental competente poderá estabelecer condições e padrões específicos 
de lançamento, conforme previsto nos incisos II, III e IV do Art. 6º, desta 
Resolução.

Art. 28 - O responsável por fonte potencial ou efetivamente poluidora dos 
recursos hídricos deve apresentar ao órgão ambiental competente, até o dia 
31 de março de cada ano, Declaração de Carga Poluidora, referente ao ano 
anterior.

§ 1º - A Declaração referida no caput deste artigo conterá, entre outros dados, 
a caracterização qualitativa e quantitativa dos efluentes, baseada em amos-
tragem representativa dos mesmos.

§ 2º - O órgão ambiental competente poderá definir critérios e informações 
adicionais para a complementação e apresentação da declaração mencionada 
no caput deste artigo, inclusive dispensando-a, se for o caso, para as fontes de 
baixo potencial poluidor.

§ 3º - Os relatórios, laudos e estudos que fundamentam a Declaração de 
Carga Poluidora deverão ser mantidos em arquivo no empreendimento ou 
atividade, bem como uma cópia impressa da declaração anual subscrita pelo 
administrador principal e pelo responsável legalmente habilitado, acompa-
nhada da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica, os quais deverão 
ficar à disposição das autoridades de fiscalização ambiental.

Capítulo IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 29 - Aos empreendimentos e demais atividades poluidoras que, na data 
da publicação desta Resolução, contarem com licença ambiental expedida, 
poderá ser concedido, a critério do órgão ambiental competente, prazo de 
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até três anos, contados a partir da publicação da presente Resolução, para 
se adequarem às condições e padrões novos ou mais rigorosos estabelecidos 
nesta norma.

§ 1º - O empreendedor apresentará ao órgão ambiental competente o crono-
grama das medidas necessárias ao cumprimento do disposto no caput deste 
artigo.

§ 2º - O prazo previsto no caput deste artigo poderá ser prorrogado por igual 
período, desde que tecnicamente motivado.

§ 3º - As instalações de tratamento de efluentes existentes deverão ser 
mantidas em operação com a capacidade, condições de funcionamento e 
demais características para as quais foram aprovadas, até que se cumpram às 
disposições desta Resolução.

Art. 30 - O não cumprimento do disposto nesta Resolução sujeitará os infrato-
res, entre outras, às sanções previstas na Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 
1998, e em seu regulamento.

Art. 31 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 32 - Revogam-se o inciso XXXVIII do art. 2o, os arts. 24 a 37 e os arts. 39, 
43, 44 e 46, da Resolução CONAMA nº 357, de 2005.

IZABELLA TEIXEIRA

Presidente do Conselho
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RESOLUÇÃO CNRH Nº 15,  
DE 11 DE JANEIRO DE 2001

ESTABELECE DIRETRIZES GERAIS PARA A GESTÃO 
DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS.

O CONSELHO NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS, no uso das competên-
cias que lhe confere o art. 35 da Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, e o 
art. 1º do Decreto nº 2.612, de 3 de junho de 1998 e conforme disposto no 
Regimento Interno, e:

Considerando que compete ao Sistema Nacional de Gerenciamento de 
Recursos Hídricos - SINGREH coordenar a gestão integrada das águas;

Considerando que diversos órgãos da Administração Pública Federal e dos 
Estados possuem competências no gerenciamento das águas; 

Considerando que os municípios têm competência específica para o discipli-
namento do uso e ocupação do solo;

Considerando que as águas superficiais, subterrâneas e meteóricas são partes 
integrantes e indissociáveis do ciclo hidrológico;

Considerando que os aqüíferos podem apresentar zonas de descarga e de 
recarga pertencentes a uma ou mais bacias hidrográficas sobrejacentes;

Considerando que a exploração inadequada das águas subterrâneas pode 
resultar na alteração indesejável de sua quantidade e qualidade;

Considerando ainda que a exploração das águas subterrâneas pode implicar 
redução da capacidade de armazenamento dos aqüíferos, redução dos vo-
lumes disponíveis nos corpos de água superficiais e modificação dos fluxos 
naturais nos aqüíferos, Resolve:

Art. 1º - Para efeito desta resolução consideram-se:

I - Águas Subterrâneas - as águas que ocorrem naturalmente ou artificialmen-
te no subsolo;

II - Águas Meteóricas - as águas encontradas na atmosfera em quaisquer de 
seus estados físicos;



242 Base Legal para a Gestão das Águas do Estado do Rio de Janeiro (1997-2021)

III - Aqüífero - corpo hidrogeológico com capacidade de acumular e transmitir 
água através dos seus poros, fissuras ou espaços resultantes da dissolução e 
carreamento de materiais rochosos;

IV - Corpo Hídrico Subterrâneo - volume de água armazenado no subsolo.

Art. 2º - Na formulação de diretrizes para a implementação da Política 
Nacional de Recursos Hídricos deverá ser considerada a interdependência das 
águas superficiais, subterrâneas e meteóricas.

Art. 3º - Na implementação dos instrumentos da Política Nacional de Recursos 
Hídricos deverão ser incorporadas medidas que assegurem a promoção da 
gestão integrada das águas superficiais, subterrâneas e meteóricas, observa-
das as seguintes diretrizes: 2

I - Nos Planos de Recursos Hídricos deverão constar, no mínimo, os dados e 
informações necessários ao gerenciamento integrado das águas, em atendi-
mento ao art. 7º da Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997;

II - O enquadramento dos corpos de água subterrânea em classes dar-se-á 
segundo as características hidrogeológicas dos aqüíferos e os seus respectivos 
usos preponderantes, a serem especificamente definidos;

III - Nas outorgas de direito de uso de águas subterrâneas deverão ser consi-
derados critérios que assegurem a gestão integrada das águas, visando evitar 
o comprometimento qualitativo e quantitativo dos aqüíferos e dos corpos de 
água superficiais a eles interligados;

IV - A cobrança pelo uso dos recursos hídricos subterrâneos deverá obedecer 
a critérios estabelecidos em legislação específica;

V - Os Sistemas de Informações de Recursos Hídricos no âmbito federal, esta-
dual e do Distrito Federal deverão conter, organizar e disponibilizar os dados e 
informações necessários ao gerenciamento integrado das águas.

Parágrafo único - Os Planos de Recursos Hídricos deverão incentivar a adoção 
de práticas que resultem no aumento das disponibilidades hídricas das res-
pectivas Bacias Hidrográficas, onde essas práticas forem viáveis.

Art. 4º - No caso de aqüíferos subjacentes a duas ou mais bacias hidrográficas, 
o SINGREH e os Sistemas de Gerenciamento de Recursos Hídricos dos Estados 
ou do Distrito Federal deverão promover a uniformização de diretrizes e 
critérios para coleta dos dados e elaboração dos estudos hidrogeológicos 
necessários à identificação e caracterização da bacia hidrogeológica.
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Parágrafo único - Os Comitês de Bacia Hidrográfica envolvidos deverão buscar 
o intercâmbio e a sistematização dos dados gerados para a perfeita caracteri-
zação da bacia hidrogeológica.

Art. 5º - No caso dos aqüíferos transfronteiriços ou subjacentes a duas ou 
mais Unidades da Federação, o SINGREH promoverá a integração dos diversos 
órgãos dos governos federal, estaduais e do Distrito Federal, que têm compe-
tências no gerenciamento de águas subterrâneas.

§ 1º - Os conflitos existentes serão resolvidos em primeira instância entre os 
Conselhos de Recursos Hídricos dos Estados e do Distrito Federal e, em última 
instância, pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos.

§ 2º - Nos aqüíferos transfronteiriços a aplicação dos instrumentos da Política 
Nacional de Recursos Hídricos dar-se-á em conformidade com as disposições 
constantes nos acordos celebrados entre a União e os países vizinhos.

Art.6º - O SINGREH, os Sistemas Estaduais e do Distrito Federal de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos deverão orientar os Municípios no 
que diz respeito às diretrizes para promoção da gestão integrada das águas 
subterrâneas em seus territórios, em consonância com os planos de recursos 
hídricos. 

Parágrafo único - Nessas diretrizes deverão ser propostos mecanismos de 
estímulo aos Municípios para a proteção das áreas de recarga dos aqüíferos 
e a adoção de práticas de reuso e de recarga artificial, com vistas ao aumento 
das disponibilidades hídricas e da qualidade da água.

Art. 7º - O SINGREH e os Sistemas de Gerenciamento de Recursos Hídricos 
dos Estados e do Distrito Federal deverão fomentar estudos para o desenvol-
vimento dos usos racionais e práticas de conservação dos recursos hídricos 
subterrâneos, assim como a proposição de normas para a fiscalização e 
controle desses recursos.

Art. 8º - As interferências nas águas subterrâneas identificadas na implemen-
tação de projetos ou atividades deverão estar embasadas em estudos hidro-
geológicos necessários para a avaliação de possíveis impactos ambientais.

Art. 9º - Toda empresa que execute perfuração de poço tubular profundo de-
verá ser cadastrada junto aos Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura 
e Agronomia e órgãos estaduais de gestão de recursos hídricos e apresentar as 
informações técnicas necessárias, semestralmente e sempre que solicitado. 
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Art. 10 - Os poços jorrantes deverão ser dotados de dispositivos adequados 
para evitar desperdício, ficando passíveis de sanção os responsáveis que não 
adotarem providências devidas. 

Art. 11 - Os poços abandonados, temporária ou definitivamente, e as perfura-
ções realizadas para outros fins deverão ser adequadamente tamponados por 
seus responsáveis para evitar a poluição dos aqüíferos.

Art. 12 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

JOSÉ SARNEY FILHO
Presidente do Conselho Nacional

de  Recursos Hídricos

RAYMUNDO JOSÉ SANTOS GARRIDO
Secretário-Executivo do Conselho 

Nacional de Recursos Hídricos
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RESOLUÇÃO CNRH Nº 16,  
DE 8 DE MAIO DE 2001

ESTABELECE CRITÉRIOS GERAIS PARA A OUTOR
GA DE DIREITO DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS.  

O CONSELHO NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS, no uso das competências 
que lhe são conferidas pelo art. 13 da Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, 
pelo art. 1º do Decreto nº 2.612, de 3 de junho de 1998, e conforme o dispos-
to em seu Regimento Interno, e:

Considerando a necessidade da atuação integrada dos órgãos com-
ponentes do SNGRH na execução da Política Nacional de Recursos 
Hídricos, em conformidade com as respectivas competências,  
 
Resolve:

Art. 1º - A outorga de direito de uso de recursos hídricos é o ato administrativo 
mediante o qual a autoridade outorgante faculta ao outorgado previamente 
ou mediante o direito de uso de recurso hídrico, por prazo determinado, nos 
termos e nas condições expressas no respectivo ato, consideradas as legisla-
ções específicas vigentes.

§ 1º - A outorga não implica alienação total ou parcial das águas, que são 
inalienáveis, mas o simples direito de uso.

§ 2º - A outorga confere o direito de uso de recursos hídricos condicionado à 
disponibilidade hídrica e ao regime de racionamento, sujeitando o outorgado 
à suspensão da outorga.

§ 3º - O outorgado é obrigado a respeitar direitos de terceiros.

§ 4º - A análise dos pleitos de outorga deverá considerar a interdependência 
das águas superficiais e subterrâneas e as interações observadas no ciclo 
hidrológico visando a gestão integrada dos recursos hídricos.

Art. 2º - A transferência do ato de outorga a terceiros deverá conservar as 
mesmas características e condições da outorga original e poderá ser feita total 
ou parcialmente quando aprovada pela autoridade outorgante e será objeto 
de novo ato administrativo indicando o(s) titular(es).
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Art. 3º - O outorgado poderá disponibilizar ao outorgante, a critério deste, 
por prazo igual ou superior a um ano, vazão parcial ou total de seu direito de 
uso, devendo o outorgante emitir novo ato administrativo.

Art. 4º - Estão sujeitos à outorga:

I - a derivação ou captação de parcela de água existente em um corpo de 
água, para consumo final, inclusive abastecimento público ou insumo de 
processo produtivo;

II - extração de água de aqüífero subterrâneo para consumo final ou insumo 
de processo produtivo;

III - lançamento em corpo de água de esgotos e demais resíduos líquidos ou 
gasosos,tratados ou não, com o fim de sua diluição, transporte ou disposição 
final;

IV - o uso para fins de aproveitamento de potenciais hidrelétricos; e

V - outros usos e/ou interferências, que alterem o regime, a quantidade ou a 
qualidade da água existente em um corpo de água.

Parágrafo único - A outorga poderá abranger direito de uso múltiplo e/ou 
integrado de recursos hídricos, superficiais e subterrâneos, ficando o ou-
torgado responsável pela observância concomitante de todos os usos a ele 
outorgados.

Art. 5º - Independem de outorga:

I - o uso de recursos hídricos para a satisfação das necessidades de pequenos 
núcleos populacionais distribuídos no meio rural;

II - as derivações, captações e lançamentos considerados insignificantes, tanto 
do ponto de vista de volume quanto de carga poluente; e 

III - as acumulações de volumes de água consideradas insignificantes.

Parágrafo único - Os critérios específicos de vazões ou acumulações de vo-
lumes de água consideradas insignificantes serão estabelecidos nos planos 
de recursos hídricos, devidamente aprovados pelos correspondentes comitês 
de bacia hidrográfica ou, na inexistência destes, pela autoridade outorgante.

Art. 6º - A outorga de direito de uso de recursos hídricos terá o prazo máximo 
de vigência de trinta e cinco anos, contados da data da publicação do respec-
tivo ato administrativo, respeitados os seguintes limites de prazo:

I - até dois anos, para início da implantação do empreendimento objeto da 
outorga;
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II - até seis anos, para conclusão da implantação do empreendimento 
projetado.

§ 1º - O prazo de que trata o caput poderá ser prorrogado, pela respectiva au-
toridade outorgante, respeitando-se as prioridades estabelecidas nos Planos  
de Recursos Hídricos.

§ 2º - Os prazos de vigência das outorgas de direito de uso de recursos hídricos 
serão fixados em função da natureza, finalidade e do porte do empreendi-
mento, levando-se em consideração, quando for o caso, o período de retorno 
do investimento.

§ 3º - Os prazos a que se referem os incisos I e II deste artigo, poderão ser 
ampliados quando o porte e a importância social e econômica do empreendi-
mento o justificar, ouvido o Conselho de Recursos Hídricos competente.

§ 4º - A outorga de direito de uso de recursos hídricos para concessionárias 
e autorizadas de serviços públicos e de geração de energia hidrelétrica, bem 
como suas prorrogações, vigorará por prazo coincidente com o do correspon-
dente contrato de concessão ou ato administrativo de autorização.

Art. 7º - A autoridade outorgante poderá emitir outorgas preventivas de uso 
de recursos hídricos, instituídas pelo art. 6º da Lei nº 9.984, de 17 de julho de 
2000, mediante requerimento, com a finalidade de declarar a disponibilidade 
de água para os usos requeridos, observado o disposto no art. 13 da Lei nº 
9.433, de 8 de janeiro de 1997.

§ 1º - A outorga preventiva não confere direito de uso de recursos hídricos e 
se destina a reservar a vazão passível de outorga, possibilitando, aos investi-
dores, o planejamento de empreendimentos que necessitem desses recursos. 

§ 2º - O prazo de validade da outorga preventiva será fixado levando-se em 
conta a complexidade do planejamento do empreendimento, limitando-se ao 
máximo de três anos, findo o qual será considerado o disposto nos incisos I e 
II do artigo anterior.

§ 3º - A outorga de que trata este artigo deverá observar as prioridades 
estabelecidas nos Planos de Recursos Hídricos e os prazos requeridos no 
procedimento de licenciamento ambiental.

Art. 8º - A autoridade outorgante deverá estabelecer prazos máximos de 
análise dos procedimentos de outorga preventiva e de outorga de direito 
de uso, considerando as peculiaridades da atividade ou empreendimento, a 
contar da data da protocolização do requerimento, ressalvada a necessidade 
da formulação de exigências complementares.
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Art 9º - As outorgas preventivas e de direito de uso dos recursos hídricos rela-
tivas a atividades setoriais, poderão ser objeto de resolução, em consonância 
com o disposto nesta Resolução.

Art 10 - A autoridade outorgante deverá assegurar ao público o acesso aos 
critérios que orientaram as tomadas de decisão referentes a outorga.

Art 11 - Para licitar a concessão ou autorizar o uso de potencial de energia 
hidráulica, a Agência Nacional de Energia Elétrica-ANEEL deverá promover, 
junto à autoridade outorgante competente, a prévia obtenção de declaração 
de reserva de disponibilidade hídrica, observando o período de transição 
conforme estipulado na Lei nº 9.984, de 2000.

§ 1º - A declaração de reserva de disponibilidade hídrica será transformada, 
pela respectiva autoridade outorgante, em outorga de direito de uso de recur-
sos hídricos à entidade que receber da ANEEL a concessão ou a autorização de 
uso do potencial de energia hidráulica. 

§ 2º - A declaração de reserva de disponibilidade hídrica obedecerá ao dis-
posto no art.13 da Lei nº 9.433, de 1997, e será fornecida em prazos a serem 
regulamentados.

Art. 12 - A outorga deverá observar os planos de recursos hídricos e, em 
especial:

I - as prioridades de uso estabelecidas;

II - a classe em que o corpo de água estiver enquadrado, em consonância com 
a legislação ambiental;

III - a preservação dos usos múltiplos previstos; e

IV - a manutenção das condições adequadas ao transporte aqüaviário, quan-
do couber.

§ 1º - As vazões e os volumes outorgados poderão ficar indisponíveis, total 
ou parcialmente, para outros usos no corpo de água, considerando o balanço 
hídrico e a capacidade de autodepuração para o caso de diluição de efluentes. 

§ 2º - A vazão de diluição poderá ser destinada a outros usos no corpo de 
água, desde que não agregue carga poluente adicional.

Art. 13 - A emissão da outorga obedecerá, no mínimo, às seguintes prioridades:

I - o interesse público;

II - a data da protocolização do requerimento, ressalvada a complexidade de 
análise do uso ou interferência pleiteados e a necessidade de complementa-
ção de informações.
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Art. 14 -  Os Planos de Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas deverão con-
siderar as outorgas existentes em suas correspondentes áreas de abrangência 
e recomendar às autoridades outorgantes, quando for o caso, a realização de 
ajustes e adaptações nos respectivos atos.

Art. 15 - A outorga de direito de uso da água para o lançamento de efluentes 
será dada em quantidade de água necessária para a diluição da carga poluen-
te, que pode variar ao longo do prazo de validade da outorga, com base nos 
padrões de qualidade da água correspondentes à classe de enquadramento 
do respectivo corpo receptor e/ou em critérios específicos definidos no cor-
respondente plano de recursos hídricos ou pelos órgãos competentes.

Art. 16 - O requerimento de outorga de uso de recursos hídricos será formu-
lado por escrito, à autoridade competente e instruído com, no mínimo, as 
seguintes informações:

I - em todos os casos:

a) identificação do requerente;

b) localização geográfica do(s) ponto(s) característico(s) objeto do pleito de 
outorga, incluindo nome do corpo de água e da bacia hidrográfica principal;

c) especificação da finalidade do uso da água;

II - quando se tratar de derivação ou captação de água oriunda de corpo de 
água superficial ou subterrâneo:

a) vazão máxima instantânea e volume diário que se pretenda derivar;

b) regime de variação, em termos de número de dias de captação, em cada 
mês, e de número de horas de captação, em cada dia;

III - quando se tratar de lançamento de esgotos e demais resíduos líquidos ou 
gasosos, tratados ou não, com o fim de sua diluição, transporte ou disposição 
final:

a) vazão máxima instantânea e volume diário a ser lançado no corpo de água 
receptor e regime de variação do lançamento;

b) concentrações e cargas de poluentes físicos, químicos e biológicos.

Parágrafo único - Os estudos e projetos hidráulicos, geológicos, hidrológicos 
ehidrogeológicos, correspondentes às atividades necessárias ao uso dos 
recursos hídricos, deverão ser executados sob a responsabilidade de profis-
sional devidamente habilitado junto ao Conselho Regional de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia - CREA.
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Art. 17 - O requerimento de outorga e seus anexos deverão ser protocolizados 
junto à autoridade outorgante competente, de acordo com a jurisdição onde 
se localizarem os corpos de água objetos da outorga.

Art. 18 - O processo objeto do requerimento de outorga de direito de uso 
de recursos hídricos, poderá ser arquivado quando o requerente deixar de 
apresentar as informações ou documentos solicitados pela autoridade outor-
gante, após três meses contados da data da solicitação.

Art. 19 - Os pedidos de outorga poderão ser indeferidos em função do não 
cumprimento das exigências técnicas ou legais ou do interesse público, me-
diante decisão devidamente fundamentada, devendo ser publicada na forma 
de extrato no Diário Oficial.

Art. 20 - Do ato administrativo da outorga, deverão constar, no mínimo, as 
seguintes informações:

I - identificação do outorgado;

II - localização geográfica e hidrográfica, quantidade, e finalidade a que se 
destinem as águas;

III - prazo de vigência;

IV - obrigação, nos termos da legislação, de recolher os valores da cobrança 
pelo uso dos recursos hídricos, quando exigível, que será definida mediante 
regulamento específico;

V - condição em que a outorga poderá cessar seus efeitos legais, observada a 
legislação pertinente, e 

VI - situações ou circunstâncias em que poderá ocorrer a suspensão da ou-
torga em observância ao art. 15 da Lei nº 9.433, de 1997 e do art. 24 desta 
Resolução.

Art. 21 - A autoridade outorgante manterá cadastro dos usuários de recursos 
hídricos contendo, para cada corpo de água, no mínimo:

I - registro das outorgas emitidas e dos usos que independem de outorga;

II - vazão máxima instantânea e volume diário outorgado no corpo de água e 
em todos os corpos de água localizados a montante e a jusante;

III - vazão máxima instantânea e volume diário disponibilizados no corpo de 
água e nos corpos de água localizados a montante e a jusante, para atendi-
mento aos usos que independem de outorga, e 

IV - vazão mínima do corpo de água necessária à prevenção da degradação 
ambiental, à manutenção dos ecossistemas aquáticos e à manutenção de 
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condições adequadas ao transporte aqüaviário, quando couber, dentre outros 
usos.

§ 1º -  As informações sobre o cadastro e o registro das outorgas integrarão o 
Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos.

§ 2º -  A cada emissão de nova outorga a autoridade outorgante fará o registro 
do aumento da vazão e do volume outorgados no respectivo corpo de água.

§ 3º - Será obrigatório o cadastro para qualquer tipo de uso de recurso 
hídrico, e deverá ser efetuada a comunicação à autoridade outorgante, da 
paralisação temporária de uso por período superior a seis meses, bem como 
da desistência do(s) uso(s) outorgado(s).

Art. 22 - O outorgado interessado em renovar a outorga deverá apresentar re-
querimento à autoridade outorgante competente com antecedência mínima 
de noventa dias da data de término da outorga.

§ 1º -  O pedido de renovação somente será atendido se forem observadas as 
normas, critérios e prioridades vigentes na época da renovação.

§ 2º -  Cumpridos os termos do caput, se a autoridade outorgante não houver 
se manifestado expressamente a respeito do pedido de renovação até a data 
de término da outorga, fica esta automaticamente prorrogada até que ocorra 
deferimento ou indeferimento do referido pedido.

Art. 23 - As outorgas emitidas serão publicadas no Diário Oficial da União, 
do Estado ou do Distrito Federal, conforme o caso, na forma de extrato, no 
qual deverá constar, no mínimo, as informações constantes do art. 20, desta 
Resolução.

§ 1º - Fica facultada às autoridades outorgantes a adoção de sistema eletrô-
nico para requerimento das outorgas, podendo dispensar a apresentação dos 
originais da documentação exigível, desde que seja assegurada sua disponibi-
lidade a qualquer tempo, para fins de verificação e fiscalização.

§ 2º - Caso a autoridade outorgante verifique inexatidão quanto à documen-
tação apresentada pelo requerente, serão aplicadas as sanções cabíveis, 
previstas em lei.

Art. 24 - A outorga de uso de recursos hídricos poderá ser suspensa pela 
autoridade outorgante, parcial ou totalmente, em definitivo ou por prazo 
determinado, sem qualquer direito de indenização ao usuário, nas seguintes 
circunstâncias:

I - não cumprimento pelo outorgado dos termos da outorga;

II - ausência de uso por três anos consecutivos;
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III - necessidade premente de água para atender a situações de calamidade, 
inclusive as decorrentes de condições climáticas adversas;

IV - necessidade de se prevenir ou reverter grave degradação ambiental;

V - necessidade de se atender a usos prioritários de interesse coletivo para os 
quais não se disponha de fontes alternativas;

VI - necessidade de serem mantidas as características de navegabilidade do 
corpo de água, e

VII - indeferimento ou cassação da licença ambiental.

§ 1º - A suspensão da outorga só poderá ser efetivada se devidamente funda-
mentada em estudos técnicos que comprovem a necessidade do ato.

§ 2º - A suspensão de outorga de uso de recursos hídricos, prevista neste ar-
tigo, implica automaticamente no corte ou na redução dos usos outorgados.

Art. 25 - A outorga de direito de uso de recursos hídricos extingue-se, sem 
qualquer direito de indenização ao usuário, nas seguintes circunstâncias:

I - morte do usuário - pessoa física;

II - liquidação judicial ou extrajudicial do usuário - pessoa jurídica, e

III - término do prazo de validade de outorga sem que tenha havido tempes-
tivo pedido de renovação.

Parágrafo único - No caso do inciso I deste artigo, os herdeiros ou inventa-
riantes do usuário outorgado, se interessados em prosseguir com a utilização 
da outorga, deverão solicitar em até cento e oitenta dias da data do óbito, 
a retificação do ato administrativo da portaria, que manterá seu prazo e 
condições originais, quando da definição do(s) legítimo(s) herdeiro(s),sendo 
emitida nova portaria, em nome deste(s).

Art. 26 - Quando da ocorrência de eventos críticos na bacia hidrográfica, a 
autoridade outorgante poderá instituir regime de racionamento de água para 
os usuários, pelo período que se fizer necessário, ouvido o respectivo Comitê.

§ 1º - Serão prioritariamente assegurados os volumes mínimos necessários 
para consumo humano e dessedentação de animais.

§ 2º - Em caso onde haja o não atendimento da vazão outorgada, poderá o 
usuário prejudicado solicitar providências à autoridade outorgante, de modo 
a garantir providências que assegure o seu direito de uso ou o tratamento 
eqüitativo.
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§ 3º - Poderão ser racionadas, indistintamente, as captações de água e/ou as 
diluições de efluentes, sendo que, neste último caso, o racionamento poderá 
implicar restrição ao lançamento de efluentes que comprometam a qualidade 
de água do corpo receptor.

Art. 27 - As Unidades da Federação a quem compete a emissão das outorgas 
dos recursos hídricos subterrâneos, deverão manter os serviços indispensá-
veis à avaliação destes recursos, ao comportamento hidrológico dos aqüíferos 
e ao controle da qualidade e quantidade.

Art. 28 - Em caso de conflito no uso das águas subterrâneas de aqüíferos 
que se estendam a mais de uma Unidade da Federação, caberá ao Conselho 
Nacional de Recursos Hídricos arbitrá-lo.

Art. 29 - A autoridade outorgante poderá delegar às Agências de Água o 
exercício das seguintes atividades relacionadas à outorga de uso dos recursos 
hídricos situados em suas respectivas áreas de atuação:

I - recepção dos requerimentos de outorga;

II - análise técnica dos pedidos de outorga;

III - emissão de parecer sobre os pedidos de outorga.

Art. 30 - O ato administrativo de outorga não exime o outorgado do cumpri-
mento da legislação ambiental pertinente ou das exigências que venham a ser 
feitas por outros órgãos e entidades competentes.

Art. 31 - O outorgado deverá implantar e manter o monitoramento da vazão 
captada e/ou lançada e da qualidade do efluente, encaminhando à autorida-
de outorgante os dados observados ou medidos na forma preconizada no ato 
da outorga.

Art. 32 - O não cumprimento ao disposto nesta Resolução acarretará aos infra-
tores as sanções previstas na Lei nº 9.433, de 1997, e na legislação correlata.

Art. 33 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

JOSÉ SARNEY FILHO

Presidente do Conselho Nacional de Recursos Hídricos
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RESOLUÇÃO CNRH Nº 22, 
 DE 24 DE MAIO DE 2002 

ESTABELECE DIRETRIZES PARA INSERÇÃO DAS 
ÁGUAS SUBTERRÂNEAS NO INSTRUMENTO 
PLANOS DE RECURSOS HÍDRICOS.

O CONSELHO NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS-CNRH, no uso das com-
petências que lhe são conferidas pela Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, 
pelo Decreto nº 2.612, de 3 de junho de 1998, e tendo em vista o disposto 
no Regimento Interno, aprovado pela Portaria nº 407, de 23 de novembro de 
1999, alterada pela Portaria nº 65, de 15 de fevereiro de 2002, e: 

Considerando a competência do CNRH para estabelecer diretrizes comple-
mentares para implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos- 
PNRH, aplicação de seus instrumentos e atuação do Sistema Nacional de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos–SINGREH;

Considerando que as informações e os dados básicos necessários à gestão 
sistêmica, integrada e participativa dos recursos hídricos são fornecidos pelos 
Planos de Recursos Hídricos, instrumentos da Política Nacional de Recursos 
Hídricos, elaborados por bacia hidrográfica, por Estado e para o País;

Considerando o disposto na Resolução CNRH nº 15, de 11 de janeiro de 2001, que es-
tabelece diretrizes para a gestão integrada de águas subterrâneas e na Resolução 
CNRH nº 17, de 29 de maio de 2001, que estabelece diretrizes complementa-
res para a elaboração dos Planos de Recursos Hídricos de bacias hidrográficas,  
 
Resolve:

Art. 1º - Os Planos de Recursos Hídricos devem considerar os usos múltiplos 
das águas subterrâneas, as peculiaridades de função do aqüífero e os aspec-
tos de qualidade e quantidade para a promoção do desenvolvimento social e 
ambientalmente sustentável.

Art. 2º - Os Planos de Recursos Hídricos devem promover a caracterização dos 
aqüíferos e definir as inter-relações de cada aqüífero com os demais corpos 
hídricos superficiais e subterrâneos e com o meio ambiente, visando à gestão 
sistêmica, integrada e participativa das águas.
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Parágrafo único - No caso de aqüíferos subjacentes a grupos de bacias ou 
sub-bacias hidrográficas contíguas, os Comitês deverão estabelecer os cri-
térios de elaboração, sistematização e aprovação dos respectivos Planos de 
Recursos Hídricos, de forma articulada.

Art. 3º - As informações hidrogeológicas e os dados sobre as águas subterrâ-
neas necessários à gestão integrada dos recursos hídricos devem constar nos 
Planos de Recursos Hídricos e incluir, no mínimo, por aqüífero:

I - a caracterização espacial;

II - o cômputo das águas subterrâneas no balanço hídrico;

III - a estimativa das recargas e descargas, tanto naturais quanto artificiais;

IV - a estimativa das reservas permanentes explotáveis dos aqüíferos;

V - caracterização físico, química e biológica das águas dos aqüíferos;

VI - as devidas medidas de uso e proteção dos aqüíferos.

Art. 4º - Os Planos de Recursos Hídricos, elaborados por bacia, devem 
contemplar o monitoramento da quantidade e qualidade dos recursos 
dos aqüíferos, com os resultados devidamente apresentados em mapa e a 
definição mínima da:

I - rede de monitoramento dos níveis d’água dos aqüíferos e sua qualidade;

II - densidade dos pontos de monitoramento; e,

III - freqüência de monitoramento dos parâmetros.

Art. 5º - As ações potencialmente impactantes nas águas subterrâneas, bem 
como as ações de proteção e mitigação a serem empreendidas, devem ser 
diagnosticadas e previstas nos Planos de Recursos Hídricos, incluindo-se me-
didas emergenciais a serem adotadas em casos de contaminação e poluição 
acidental.

Parágrafo único - O diagnóstico, a que se refere o caput, deve incluir:

I - descrição e previsão da estimativa de pressões sócio-econômicas e ambien-
tais sobre as disponibilidades;

II - estimativa das fontes pontuais e difusas de poluição;

III - avaliação das características e usos do solo; e

IV - análise de outros impactos da atividade humana relacionadas às águas 
subterrâneas.
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Art. 6º - Os Planos de Recursos Hídricos devem explicitar as medidas de 
prevenção, proteção, conservação e recuperação dos aqüíferos com vistas a 
garantir os múltiplos usos e a manutenção de suas funções ambientais.

§ 1º - Os Planos de Recursos Hídricos devem conter resumo das medidas, 
programas e prazos de realização para o alcance dos objetivos propostos;

§ 2º - A criação de áreas de uso restritivo poderá ser adotada como medida de 
alcance dos objetivos propostos;

§ 3º - As medidas propostas devem ser atualizadas a cada revisão do Plano de 
Recursos Hídricos;

§ 4º - O Plano de Recursos Hídricos subseqüente deve conter:

I - resumo das medidas tomadas;

II - resultados alcançados; e

III - avaliação das medidas que não tenham atingido os objetivos propostos.

§ 5º -  Os objetivos definidos deverão contemplar grupo de bacias ou subbacias 
contíguas ressalvadas as disposições estabelecidas na legislação pertinente.

Art. 7º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

JOSÉ CARLOS CARVALHO

Presidente do Conselho

RESOLUÇÃO CNRH Nº 22/02
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RESOLUÇÃO CNRH Nº 29,  
DE 11 DE DEZEMBO DE 2002

DEFINE DIRETRIZES PARA A OUTORGA DE DIREI
TO DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS QUANTO AO 
APROVEITAMENTO DOS RECURSOS MINERAIS.

O CONSELHO NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS, no uso das atribuições e 
competências que lhe são conferidas pela Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 
1997, regulamentada pelo Decreto nº 2.612, de 3 de junho de 1998, e confor-
me o disposto Regimento Interno, e Considerando que compete ao Conselho 
Nacional estabelecer diretrizes complementares para a implementação da 
Política Nacional de Recursos Hídricos, para a aplicação dos seus instrumentos 
e para a atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos;

Considerando que, em consonância com o art. 9º da Resolução nº 16, de 8 
de maio de 2001, do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, as outorgas 
preventivas e de direito de uso dos recursos hídricos relativas às atividades 
setoriais poderão ser objeto de resolução específica;

Considerando que os recursos minerais são bens públicos de domínio da 
União, sendo seu aproveitamento regido por legislação específica e que, nos 
termos do art. 176 da Constituição Federal, a pesquisa e a lavra de recursos 
minerais são autorizadas ou concedidas no interesse nacional;

Considerando a necessidade de integração de procedimentos e atuação arti-
culada entre órgãos e entidades cujas competências se refiram aos recursos 
hídricos, à mineração e ao meio ambiente;

Considerando que a atividade minerária tem especificidades de utili-
zação e consumo de água passíveis de provocar alterações no regime 
dos corpos de água, na quantidade e qualidade da água existente,  
 
Resolve:

Art. 1º - Para efeito desta Resolução consideram-se:

I - manifestação prévia: ato administrativo emitido pela autoridade outorgan-
te competente, equivalente à outorga preventiva, prevista na Lei nº 9.984, 
de 17 de julho de 2000, destinado a reservar a vazão passível de outorga, 
possibilitando, aos investidores, o planejamento de empreendimentos que 
necessitem desses recursos;
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II - aproveitamento: engloba a exploração, explotação e beneficiamento das 
substâncias minerais, compreendendo os regimes de autorização de pesquisa, 
concessão de lavra, licenciamento, permissão de lavra garimpeira e registro 
de extração;

III - jazida: toda massa individualizada de substancia mineral ou fóssil, de valor 
econômico, aflorando à superfície ou existente no interior da terra;

IV - mina: jazida em lavra, ainda que suspensa;

V - lavra: conjunto de operações coordenadas objetivando o aproveitamento 
industrial da jazida, desde a extração das substâncias minerais úteis que 
contiver até o beneficiamento das mesmas;

VI - estéril: qualquer material não aproveitável como minério e descartado 
pela operação de lavra antes do beneficiamento, em caráter definitivo ou 
temporário;

VII - rejeito: material descartado proveniente de plantas de beneficiamento 
de minério; 

VIII - sistema de disposição de estéril: estrutura projetada e implantada para 
acumular materiais, em caráter temporário ou definitivo, dispostos de modo 
planejado e controlado em condições de estabilidade geotécnica e protegidos 
de ações erosivas.

IX - sistema de disposição de rejeitos: estrutura de engenharia para contenção 
e deposição de resíduos originados de beneficiamento de minérios, captação 
de água e tratamento de efluentes; 

X - efluente de um sistema de disposição de rejeitos: somatório da água que 
escoa pelo vertedouro, com a água de percolação, captada por drenos e 
filtros;

XI - uso de recursos hídricos: toda e qualquer atividade que altere as condi-
ções qualitativas ou quantitativas, bem como o regime das águas superficiais 
ou subterrâneas;

XII - interferência em recursos hídricos: toda e qualquer atividade ou estru-
tura que altere as condições de escoamento de recursos hídricos, criando 
obstáculo ou modificando o fluxo das águas;

XIII - barramento para decantação e contenção de finos: estruturas de en-
genharia construídas transversalmente ao eixo de vales secos ou não, com a 
finalidade de conter os sólidos provenientes da erosão e carreamento a partir 
de áreas decapeadas de lavra ou depósitos de estéril;

XIV - plano de utilização da água: é o documento que, de acordo com a 
finalidade e porte do empreendimento minerário, descreve as estruturas 
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destinadas à captação de água e ao lançamento de efluentes com seus respec-
tivos volumes de captação ou diluição, os usos e o manejo da água produzida 
no empreendimento, o balanço hídrico do empreendimento, as variações de 
disponibilidade hídrica gerada pelo empreendimento na bacia hidrográfica, 
os planos de monitoramento da quantidade e qualidade hídrica, as medidas 
de mitigação e compensação de eventuais impactos hidrológicos e as especi-
ficidades relativas aos sistemas de rebaixamento de nível de água, se houver.

Art. 2º - Os usos de recursos hídricos relacionados à atividade minerária e 
sujeitos a outorga são:

I - a derivação ou captação de água superficial ou extração de água subterrâ-
nea, para consumo final ou insumo do processo produtivo;

II - o lançamento de efluentes em corpos de água;

III - outros usos e interferências, tais como:

a) captação de água subterrânea com a finalidade de rebaixamento de nível 
de água;

b) desvio, retificação e canalização de cursos de água necessários às ativida-
des de pesquisa e lavra;

c) barramento para decantação e contenção de finos em corpos de água;

d) barramento para regularização de nível ou vazão;

e) sistemas de disposição de estéril e de rejeitos;

f) aproveitamento de bens minerais em corpos de água; e

g) captação de água e lançamento de efluentes relativos ao transporte de 
produtos minerários.

Art. 3º - A autoridade outorgante competente, para emitir a manifestação 
prévia e a outorga de direito de uso de recursos hídricos, deverá observar as 
especificidades dos seguintes regimes de aproveitamento de substâncias mi-
nerais, nos termos do Decreto Lei nº 227, de 28 de fevereiro de 1967: regime 
de concessão; regime de autorização; regime de licenciamento; regime de 
permissão de lavra garimpeira, e, ainda, o registro de extração, nos termos da 
Lei nº 9.827, de 27 de agosto de 1999.

§ 1º - Para o regime de concessão de lavra o requerente deverá solicitar a 
outorga de direito de uso de recursos hídricos junto à autoridade outorgante 
competente, apresentando, além dos documentos exigidos, a comprovação 
da aprovação do Relatório Final de Pesquisa.

RESOLUÇÃO CNRH Nº 29/02



260 Base Legal para a Gestão das Águas do Estado do Rio de Janeiro (1997-2021)

§ 2º - Para o regime de Licenciamento mineral, regime de permissão de lavra 
garimpeira e registro de extração, o requerente deverá solicitar à autoridade 
outorgante competente a manifestação prévia.

§ 3º - Na fase de pesquisa mineral, o requerente deverá solicitar a outorga 
de direito de uso de recursos hídricos pelo prazo necessário à realização da 
pesquisa, observada a legislação vigente. 

§ 4º - Na fase de pesquisa mineral, avaliada a estimativa das demandas hí-
dricas do futuro empreendimento minerário, o requerente poderá solicitar 
manifestação prévia à autoridade outorgante competente apresentando, 
além dos documentos exigidos, a cópia do alvará de autorização de pesquisa.

§ 5º - Para o efetivo uso da água ou para realizar a interferência nos recursos 
hídricos, resultantes da operação das atividades minerárias nas modalidades 
de aproveitamento relacionadas no § 2º deste artigo, o requerente deverá ob-
ter a outorga de direito de uso de recursos hídricos e, ao requerê-la, apresen-
tar, além dos documentos exigidos pela autoridade outorgante competente, 
os respectivos títulos minerários.

§ 6º - Caberá ao empreendedor, detentor do título de direito minerário, apre-
sentar ao Departamento Nacional de Produção de Mineral –DNPM cópia da 
manifestação prévia ou da outorga de direito de uso de recursos hídricos, ou 
de seu indeferimento.

Art. 4º - A autoridade outorgante competente, ao analisar pedidos de outorga 
de uso de recursos hídricos, deverá considerar os usos prioritários estabeleci-
dos nos Planos de Recursos Hídricos, em especial o transporte aquaviário, e, 
sempre que necessário, o Plano de Utilização da Água, que conterá:

I - o volume captado e lançado;

II - o balanço hídrico na área afetada em seus aspectos quantitativos e quali-
tativos, e suas variações ao longo do tempo; e 

III - o aumento de disponibilidade hídrica gerada pelo empreendimento na(s) 
bacia(s) hidrográfica(s), quando couber.

§ 1º - A outorga deverá ser emitida pela autoridade outorgante competente 
em um único ato administrativo, quando couber, para o empreendimento 
como um todo, tendo como base o Plano de Utilização da Água.

§ 2º - Para os empreendimentos onde houver etapas diferenciadas ou previs-
tas no Plano de Utilização de Água que necessitem de maior detalhamento, a 
manifestação prévia e a outorga de direito de uso de recursos hídricos serão 
emitidas em atos distintos e em fases diferenciadas.
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Art. 5º - O requerente que solicitar a manifestação prévia ou a outorga de 
direito de uso de recursos hídricos para aproveitamento minerário em leito de 
rios, lagos, lagoas, reservatórios, integrantes de vias navegáveis deverá apre-
sentar à autoridade outorgante competente a consulta feita ao Departamento 
Nacional de Infra-Estrutura de Transportes -DNIT ou às autoridades estaduais 
de transportes sobre a interferência nas vias navegáveis.

Art. 6º - Os detentores de títulos minerários de empreendimentos existentes 
deverão solicitar a outorga de direito de uso de recursos hídricos à autoridade 
outorgante competente.

Art. 7º - Na análise dos estudos de um pedido de outorga, quando for detec-
tado o comprometimento da disponibilidade hídrica para os usos já outor-
gados na área afetada, a autoridade outorgante somente poderá emitir esta 
outorga se houver reposição da água pelo empreendimento, em condições de 
quantidade e qualidade adequadas aos usos, ressalvados os demais requisitos 
técnicos e legais.

Art. 8º - Os pedidos de outorga deverão ser analisados de forma articulada, 
quando os usos ou interferências de um mesmo empreendimento minerário 
ocorrerem em bacias hidrográficas distintas, considerando as prioridades 
dos Planos de Recursos Hídricos das bacias envolvidas, vidos os respectivos 
Comitês. 

Parágrafo único - Os pedidos de outorga deverão ser analisados de forma 
articulada entre Estados, Distrito Federal e União, quando se tratar de usos ou 
interferências em corpos de água de dominialidades distintas, cabendo atos 
de outorga de acordo com as respectivas competências.

Art. 9º - Esta Resolução não se aplica à atividade minerária prevista no 
Decreto-Lei nº 7.841, de 8 de agosto de 1945, Código de Águas Minerais, que, 
por ser regida por normas específicas, deverá observar atos normativos que 
visem integrar as legislações mineral, ambiental e de recursos hídricos.

Art. 10 - O não cumprimento ao disposto nesta Resolução sujeitarão os 
infratores às sanções previstas na Lei nº 9.433, de 1997, ou nas respectivas 
legislações estaduais de recursos hídricos, quando couber.

Art. 11 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

MARINA SILVA

Presidente do Conselho
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RESOLUÇÃO CNRH Nº 32,  
DE 15 DE OUTUBRO DE 2003

INSTITUI A DIVISÃO HIDROGRÁFICA NACIONAL.

O CONSELHO NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS-CNRH, no uso de suas 
atribuições e competências que lhe são conferidas pela Lei nº 9.433, de 8 de 
janeiro de 1997, regulamentada pelo Decreto nº 4.613, de 11 de março de 
2003, e pela Lei nº 9.984, de 17 de julho de 2000:

Considerando a importância de se estabelecer uma base organizacional que 
contemple bacias hidrográficas como unidade do gerenciamento de recursos 
hídricos para a implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e do 
Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos;

Considerando a necessidade de se implementar base de dados referenciada 
por bacia, em âmbito nacional, visando a integração das informações em 
recursos hídricos; e 

Considerando a Resolução CNRH nº 30, de 11 de dezembro de 2002, que 
define metodologia de codificação e procedimentos de subdivisões em 
agrupamentos de bacias e regiões hidrográficas, no âmbito nacional,  
 
Resolve:

Art. 1º - Fica instituída a Divisão Hidrográfica Nacional, em regiões hidro-
gráficas, nos termos dos Anexos I e II desta Resolução, com a finalidade de 
orientar, fundamentar e implementar o Plano Nacional de Recursos Hídricos.

Parágrafo único - Considera-se como Região Hidrográfica o espaço territorial 
brasileiro compreendido por uma bacia, grupo de bacias ou sub-bacias hidro-
gráficas contíguas com características naturais, sociais e econômicas homogê-
neas ou similares, com vistas a orientar o planejamento e gerenciamento dos 
recursos hídricos. 

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

MARINA SILVA
Presidente

JOÃO BOSCO SENRA
Secretário-Executivo
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ANEXO I
DIVISÃO HIDROGRÁFICA NACIONAL

RESOLUÇÃO CNRH Nº 32/03
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ANEXO II
DIVISÃO HIDROGRÁFICA NACIONAL

Região Hidrográfica 
Amazônica

É constituída pela bacia hidrográfica do rio Amazonas 
situada no território nacional e, também, pelas bacias 
hidrográficas dos rios existentes na Ilha de Marajó, além 
das bacias hidrográficas dos rios situados no Estado do 
Amapá que deságuam no Atlântico Norte.

Região Hidrográfica do 
Tocantins/Araguaia

É constituída pela bacia hidrográfica do rio Tocantins 
até a sua foz no Oceano Atlântico.

Região Hidrográfica
Atlântico
Nordeste Ocidental

É constituída pelas bacias hidrográficas dos rios que 
deságuam no Atlântico - trecho Nordeste, estando 
limitada a oeste pela Região Hidrográfica do Tocantins/
Araguaia, exclusive, e a leste pela Região Hidrográfica 
do Parnaíba.

Região Hidrográfica 
do Parnaíba É constituída pela bacia hidrográfica do rio Parnaíba.

Região Hidrográfica
Atlântico
Nordeste Oriental

É constituída pelas bacias hidrográficas dos rios que 
deságuam no Atlântico - trecho Nordeste, estando 
limitada a oeste pela Região Hidrográfica do Parnaíba e 
ao sul pela Região Hidrográfica do São Francisco.

Região Hidrográfica
do São Francisco

É constituída pela bacia hidrográfica do rio
São Francisco.

Região Hidrográfica 
Atlântico Leste

É constituída pelas bacias hidrográficas de rios que 
deságuam no Atlântico - trecho Leste, estando limitada 
ao norte e a oeste pela Região Hidrográfica do São 
Francisco e ao sul pelas bacias hidrográficas dos rios 
Jequitinhonha, Mucuri e São Mateus,inclusive.

Região Hidrográfica
Atlântico Sudeste

É constituída pelas bacias hidrográficas de rios que 
deságuam no Atlântico - trecho Sudeste, estando 
limitada ao norte pela bacia hidrográfica do rio Doce, 
inclusive, a oeste pelas regiões hidrográficas do São 
Francisco e do Paraná e ao sul pela bacia hidrográfica 
do rio Ribeira, inclusive.

Região Hidrográfica
do Paraná

É constituída pela bacia hidrográfica do rio Paraná 
situada no território nacional.
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Região Hidrográfica
do Uruguai

É constituída pela bacia hidrográfica do rio Uruguai 
situada no território nacional, estando limitada ao 
norte pela Região Hidrográfica do Paraná, a oeste pela 
Argentina e ao sul pelo Uruguai.

Região Hidrográfica
Atlântico Sul

É constituída pelas bacias hidrográficas dos rios 
que deságuam no Atlântico - trecho Sul, estando 
limitada ao norte pelas bacias hidrográficas dos rios 
Ipiranguinha, Iririaia-Mirim, Candapuí, Serra Negra, 
Tabagaça e Cachoeria, inclusive, a oeste pelas regiões 
hidrográficas do Paraná e do Uruguai e ao sul pelo 
Uruguai.

Região Hidrográfica
do Paraguai

É constituída pela bacia hidrográfica do rio Paraguai 
situada no território nacional.
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RESOLUÇÃO CNRH Nº 37,  
DE 26 DE MARÇO DE 2004

ESTABELECE DIRETRIZES PARA A OUTORGA DE 
RECURSOS HÍDRICOS PARA A IMPLANTAÇÃO DE 
BARRAGENS EM CORPOS DE ÁGUA DE DOMÍNIO 
DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL OU DA 
UNIÃO.

O CONSELHO NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS, no uso das competências 
que lhe são conferidas pelas Leis no� 9.433, de 8 de janeiro de 1997, e 9.984, 
de 17 de julho de 2000, pelo Decreto nº 4.613, de 11 de março de 2003, e 
conforme o disposto em seu Regimento Interno, e: 

Considerando que compete ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos esta-
belecer diretrizes complementares para a implementação da Política Nacional 
de Recursos Hídricos, para a aplicação dos seus instrumentos e para a atuação 
do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos;

Considerando que a gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar 
o uso múltiplo das águas; 

Considerando que estão sujeitos a outorga os usos de recursos hídricos que 
alterem o regime, a quantidade ou a qualidade da água existente em um 
corpo de água;

Considerando a necessidade da atuação articulada dos órgãos e entidades 
componentes do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos 
na execução da Política Nacional de Recursos Hídricos, em conformidade com 
as respectivas competências; e

Considerando as disposições da Resolução CNRH nº 16, de 8 de maio de 2001, que 
estabelece os critérios gerais para a outorga de direito de uso de recursos hídricos,  
 
Resolve:

Art. 1º - Estabelecer diretrizes para a outorga de recursos hídricos para a 
implantação de barragens em corpos de água de domínio dos Estados, do 
Distrito Federal ou da União.
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Art. 2º - Para efeito desta Resolução consideram-se:

I - barragem: estrutura construída transversalmente em um corpo de água, 
dotada de mecanismos de controle com a finalidade de obter a elevação do 
seu nível de água ou de criar um reservatório de acumulação de água ou de 
regularização de vazões;

II - reservatório: acumulação não natural de água destinada a quaisquer de 
seus usos múltiplos;

III - vazão de restrição: vazão que expressa os limites estabelecidos para que 
haja o atendimento satisfatório aos múltiplos usos dos recursos hídricos e que 
orienta a operação do reservatório; 

IV - plano de contingência: conjunto de ações e procedimentos que define 
as medidas que visam a continuidade do atendimento aos usos múltiplos 
outorgados, observando as vazões de restrição;

V - plano de ação de emergência: documento que contém os procedimentos 
para atuação em situações de emergência, bem como os mapas de inundação 
com indicação do alcance de ondas de cheia e respectivos tempos de chega-
da, resultantes da ruptura da barragem;

VI - manifestação setorial: ato administrativo emitido pelo setor governamen-
tal competente; e

VII - declaração de reserva de disponibilidade hídrica: ato administrativo a ser 
requerido para licitar a concessão ou autorizar o uso de potencial de energia 
hidráulica, nos termos previstos no art. 7º da Lei nº 9.984, de 17 de julho de 
2000.

Art. 3º - O interessado, na fase inicial de planejamento do empreendimento, 
deverá solicitar à respectiva autoridade outorgante a relação de documentos 
e o conteúdo dos estudos técnicos exigíveis para análise do correspondente 
requerimento de outorga de recursos hídricos.

§ 1º - A autoridade outorgante definirá o conteúdo dos estudos técnicos, 
considerando as fases de planejamento, projeto, construção e operação do 
empreendimento, formulando termo de referência que considere as caracte-
rísticas hidrológicas da bacia hidrográfica, porte da barragem, a finalidade da 
obra e do uso do recurso hídrico.

§ 2º - Os estudos técnicos visam compatibilizar a finalidade, características da 
barragem e sua operação com os Planos de Recursos Hídricos, observando os 
usos múltiplos, os usos outorgados, as acumulações, captações, derivações 
ou lançamentos considerados insignificantes e a manutenção das condições 
adequadas ao transporte aqüaviário, quando for o caso.

RESOLUÇÃO CNRH Nº 37/04



268 Base Legal para a Gestão das Águas do Estado do Rio de Janeiro (1997-2021)

§ 3º - Os estudos técnicos deverão ser elaborados por profissionais legalmen-
te habilitados, com registro no respectivo Conselho de classe, de acordo com 
termo de referência específico.

§ 4º - A autoridade outorgante indicará ao interessado a necessidade e o mo-
mento da apresentação dos documentos, entre os quais, quando for o caso:

I - das licenças ambientais;

II - das manifestações setoriais; e

III - dos planos de ação de emergência do empreendimento.

Art. 4º - O requerimento de outorga de recursos hídricos para a implantação 
de barragens será formulado à autoridade outorgante e instruído com, no 
mínimo:

I - identificação do requerente;

II - localização geográfica da barragem, incluindo, nome do corpo de água e da 
bacia hidrográfica principal;

III - especificação da(s) finalidade(s) do(s) uso(s) da água pelo requerente; e

IV - estudos técnicos elaborados na forma do art. 3º desta Resolução.

§ 1º - O requerimento de outorga de recursos hídricos para implantação 
de barragens conterá também a manifestação setorial, quando necessária, 
conforme previsão do § 4º -  do art. 3º, desta Resolução.

§ 2º - A ausência da manifestação setorial, devidamente justificada, não po-
derá constituir impeditivo para o encaminhamento do requerimento e análise 
de outorga de recursos hídricos, cabendo à autoridade outorgante adotar me-
didas que forem adequadas para a continuidade da tramitação do processo.

§ 3º -  Nos casos de requerimento de outorga de recursos hídricos que alterem 
significativamente o regime, a quantidade ou a qualidade do corpo de água 
onde se localiza o empreendimento, deverão ser observadas as diretrizes 
emanadas do respectivo comitê de bacia hidrográfica, conforme competên-
cias estabelecidas na legislação específica.

Art. 5º - A autoridade outorgante, ao avaliar os estudos técnicos, observará, 
no âmbito da respectiva bacia hidrográfica, entre outros:

I - se os estudos foram elaborados segundo o conteúdo estabelecido no termo 
de referência e se estão adequados ao porte do empreendimento;

II - a disponibilidade hídrica para atendimento aos usos previstos para o 
empreendimento, considerando-se as demandas hídricas atuais e futuras, 
observados os planos de recursos hídricos e as legislações pertinentes;
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III - as possíveis alterações nos regimes hidrológico e hidrogeológico e nos 
parâmetros de qualidade e quantidade dos corpos de água decorrentes da 
operação das estruturas hidráulicas; e 

IV - as alternativas a serem implementadas para que os demais usos ou 
interferências, outorgados ou cadastrados como acumulações, captações, de-
rivações ou lançamentos considerados insignificantes, na área de inundação 
do reservatório, não sejam prejudicados pela implantação da barragem.

Art. 6º - As regras de operação dos reservatórios, o plano de ação de emergência 
e o plano de contingência poderão ser reavaliados pela autoridade outorgante, 
considerando-se os usos múltiplos, os riscos decorrentes de acidentes e os 
eventos hidrológicos críticos, observado o inciso XII, e o § 3º -  do art.4º da Lei 
nº 9.984, de 2000.

Art. 7º - O usuário deverá implantar e manter monitoramento do reservatório 
(montante e jusante), encaminhando à autoridade outorgante os dados ob-
servados ou medidos, na forma definida no ato de outorga.

Art. 8º - O outorgado é responsável pelos aspectos relacionados à segurança 
da barragem, devendo assegurar que seu projeto, construção, operação e 
manutenção sejam executados por profissionais legalmente habilitados.

Parágrafo único - O outorgado deverá informar ao órgão outorgante sempre 
que houver designações ou alterações dos responsáveis técnicos.

Art. 9º - No caso de barragens destinadas ao uso de potencial de energia 
hidráulica, a outorga de direito de uso de recursos de hídricos será precedida 
da declaração de reserva de disponibilidade hídrica, ficando estas sujeitas 
ao cumprimento das exigências estabelecidas nesta Resolução e legislação 
pertinente.

Art. 10 - Esta Resolução se aplica aos requerimentos de outorga de recursos 
hídricos protocolizados a partir da data de sua publicação.

Art. 11 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

MARINA SILVA
Presidente

JOÃO BOSCO SENRA
Secretário-Executivo
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RESOLUÇÃO Nº 65, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2006

ESTABELECE DIRETRIZES DE ARTICULAÇÃO DOS 
PROCEDIMENTOS PARA OBTENÇÃO DA OUTOR
GA DE DIREITO DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS 
COM OS PROCEDIMENTOS DE LICENCIAMENTO 
AMBIENTAL.

O CONSELHO NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS - CNRH, no uso das compe-
tências que lhe são conferidas pelas Leis nos 9.433, de 8 de janeiro de 1997, e 
9.984, de 17 de julho de 2000, e tendo em vista o disposto em seu Regimento 
Interno, anexo à Portaria nº 377, de 19 de setembro de 2003, e Considerando 
a Década Brasileira da Água, instituída pelo Decreto de 22 de março de 2005, 
cujos objetivos são promover e intensificar a formulação e implementação de 
políticas, programas e projetos relativos ao gerenciamento e uso sustentável 
da água;

Considerando a Lei nº 9.433, de 1997, que institui a Política Nacional de 
Recursos Hídricos e que em seu inciso III do art. 3º define a busca da integra-
ção da gestão de recursos hídricos com a gestão ambiental como diretriz geral 
da Política, e a Resolução CNRH nº 16, de 8 de maio de 2001, que estabelece 
critérios gerais de outorga de direito de uso de recursos hídricos;

Considerando a Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, que institui a Política 
Nacional de Meio Ambiente, regulamentada pelo Decreto nº 99.274, de 06 de 
junho de 1990, alterado pelo Decreto nº 3.942, de 27 de setembro de 2001, e a 
Resolução nº 237, de 19 de dezembro de 1997, do Conselho Nacional do Meio 
Ambiente- CONAMA, que regulamenta aspectos do licenciamento ambiental, 
e respeitadas as competências do Sistema Nacional de Gerenciamento de 
Recursos Hídricos e do Sistema Nacional de Meio Ambiente; e 

Considerando a necessidade do fortalecimento dos Sistemas de 
Informações de Recursos Hídricos e de Meio Ambiente e sua articu-
lação visando a integração, para um melhor atendimento aos empre-
endedores ou interessados e controle social dos processos de outorga 
de direito de uso de recursos hídricos e de licenciamento ambiental,  
 
Resolve:
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Art. 1º - Estabelecer diretrizes de articulação dos procedimentos para obten-
ção da outorga de direito de uso de recursos hídricos com os procedimentos 
de licenciamento ambiental, de acordo com as competências dos órgãos e 
entidades integrantes do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 
Hídricos e do Sistema Nacional de Meio Ambiente.

Parágrafo único - Os procedimentos a que se refere o caput deste artigo 
fundamentam-se nos princípios do uso múltiplo e racional dos recursos hí-
dricos e da bacia hidrográfica como unidade de planejamento e gestão, nas 
prioridades estabelecidas nos planos de recursos hídricos e ambientais e nas 
legislações pertinentes.

Art. 2º - Os órgãos e entidades referidos no art. 1º devem articular-se de 
forma continuada com vistas a compartilhar informações e compatibilizar 
procedimentos de análise e decisão em suas esferas de competência.

Art. 3º - Para fins desta Resolução, serão adotadas as seguintes definições:

I - Manifestação Prévia: todo ato administrativo emitido pela autoridade 
outorgante competente, inserido no procedimento de obtenção da outorga 
de direito de uso de recursos hídricos, que corresponda à outorga preventiva 
ou à declaração de reserva de disponibilidade hídrica, como definidas na Lei 
nº 9.984, de 17 de julho de 2000, destinado a reservar a vazão passível de ou-
torga, possibilitando aos investidores o planejamento de empreendimentos 
que necessitem desses recursos; 

II - Outorga de direito de uso de recursos hídricos: ato administrativo median-
te o qual a autoridade outorgante competente faculta ao requerente o direito 
de uso dos recursos hídricos, por prazo determinado, nos termos e condições 
expressas no respectivo ato, consideradas as legislações específicas vigentes;

III - Licenciamento ambiental: procedimento administrativo pelo qual o órgão 
ambiental competente licencia a localização, instalação, ampliação e a ope-
ração de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais 
consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras, ou daquelas que, sob 
qualquer forma, possam causar degradação ambiental, considerando as 
disposições legais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao caso. 
(definição constante do art. 1º, inciso I, da Resolução CONAMA nº 237, de 19 
de dezembro de 1997);

IV - Licença ambiental: ato administrativo pelo qual o órgão ambiental com-
petente estabelece as condições, restrições e medidas de controle ambiental 
que deverão ser obedecidas pelo empreendedor, pessoa física ou jurídica, 
para localizar, instalar, ampliar e operar empreendimentos ou atividades 
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utilizadoras dos recursos ambientais consideradas efetiva ou potencialmente 
poluidoras ou aquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação 
ambiental. (definição constante do art. 1º, inciso II, da Resolução CONAMA nº 
237, de 1997);

V - Licença Prévia - LP: concedida na fase preliminar do planejamento de 
empreendimento ou atividade aprovando sua localização e concepção, 
atestando a viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e 
condicionantes a serem atendidos nas próximas fases de sua implementação. 
(definição constante do art. 8º, inciso I, da Resolução CONAMA nº 237, de 
1997);

VI - Licença de Instalação - LI: autoriza a instalação do empreendimento ou 
atividade de acordo com as especificações constantes dos planos, programas 
e projetos aprovados, incluindo as medidas de controle ambiental e demais 
condicionantes, da qual constituem motivo determinante. (definição constan-
te do art. 8º, inciso II, da Resolução CONAMA nº 237, de 1997);

VII - Licença de Operação - LO: autoriza a operação da atividade ou empre-
endimento, após a verificação do efetivo cumprimento do que consta das 
licenças anteriores, com as medidas de controle ambiental e condicionantes 
determinadas para a operação. (definição constante do art. 8º, inciso III, da 
Resolução CONAMA nº 237, de 1997);

Art. 4º - A manifestação prévia, requerida pelo empreendedor ou interessa-
do, quando prevista nas normas estaduais, deve ser apresentada ao órgão 
ambiental licenciador para a obtenção da Licença Prévia.

Parágrafo único - Não havendo manifestação prévia ou ato correspondente, a 
outorga de direito de uso de recursos hídricos deverá ser apresentada para a 
obtenção da Licença de Instalação.

Art. 5º - A outorga de direito de uso de recursos hídricos deve ser apresentada 
ao órgão ambiental licenciador para a obtenção da Licença de Operação.

Parágrafo único - Nos empreendimentos ou atividades em que os usos ou 
interferências nos recursos hídricos sejam necessárias para sua implantação, 
a outorga de direito de uso de recursos hídricos deverá ser apresentada ao 
órgão ambiental licenciador para obtenção da Licença de Instalação.

Art. 6º - A articulação prevista no art. 2º desta Resolução deve resultar na 
necessária comunicação entre a autoridade outorgante competente e o órgão 
ambiental licenciador dos seus atos administrativos, quando do indeferimento 
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ou quando suas análises impliquem em alterações ou modificações na con-
cepção do empreendimento.

Art. 7º - Esta Resolução não se aplica aos usos de recursos hídricos que não 
estão sujeitos a outorga ou que dela independam, conforme previsto no art. 
12 da Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997.

Art. 8º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

MARINA SILVA
Presidente

JOÃO BOSCO SENRA
Secretário-Executivo
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RESOLUÇÃO CNRH Nº 66,  
DE 7 DE DEZEMBRO DE 2006

APROVA OS MECANISMOS E OS VALORES DE CO
BRANÇA REFERENTES AOS USOS DE RECURSOS 
HÍDRICOS PARA A TRANSPOSIÇÃO DAS ÁGUAS 
DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA 
DO SUL PARA A BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO 
GUANDU.

O CONSELHO NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS - CNRH, no uso das compe-
tências que lhe são conferidas pelas Leis nos 9.433, de 8 de janeiro de 1997, e 
9.984, de 17 de julho de 2000, e tendo em vista o disposto nos art. 22 e 23 do 
seu Regimento Interno, sobretudo, a de estabelecer os critérios gerais para a 
cobrança pelo uso de recursos hídricos, bem como deliberar sobre questões 
que lhe forem encaminhadas pelos Comitês de Bacia Hidrográfica;

Considerando a Década Brasileira da Água, instituída pelo Decreto de 22 de 
março de 2005, cujos objetivos são promover e intensificar a formulação e 
implementação de políticas, programas e projetos relativos ao gerenciamento 
e uso sustentável da água;

Considerando a competência do Conselho para a definição dos valores a se-
rem cobrados pelo uso de recursos hídricos de domínio da União, e, também, 
definir, em articulação com os respectivos Comitês de Bacia Hidrográfica, as 
prioridades de aplicação dos recursos a que se refere o caput do art. 22, da Lei 
nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997;

Considerando a Resolução CNRH nº 48, de 21 de março de 2005 do Conselho 
Nacional de Recursos Hídricos que estabelece critérios gerais para a cobrança 
pelo uso dos recursos hídricos;

Considerando a proposta contida na Deliberação nº 52, de 16 de setembro de 
2005, do Comitê para Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul-
CEIVAP, que estabelece mecanismos e sugere os valores para a cobrança pelo 
uso dos recursos hídricos transpostos desta bacia para a Bacia Hidrográfica do 
Rio Guandu;
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Considerando o estabelecido no artigo 5º da Deliberação CEIVAP nº 15, de 
4 de novembro de 2002 do CEIVAP, que determina que, para a cobrança dos 
usos de recursos hídricos para transposição do rio Paraíba do Sul para a bacia 
do rio Guandu, deverão ser negociados critérios a serem aprovados no âmbito 
da Agência Nacional de Águas - ANA, Governo do Estado do Rio de Janeiro, 
CEIVAP e do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Guandu;

Considerando que os mecanismos e os valores de cobrança propostos na 
Deliberação nº 52, de 2005 do CEIVAP, resultaram de um acordo provisório 
e transitório entre as partes, com o envolvimento de uma comissão especial-
mente criada pelo CEIVAP para exercer o papel permanente de articulação 
entre o próprio CEIVAP e o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Guandu, 
visando a efetivação da arrecadação e os mecanismos para a sua aplicação;

Considerando que o acordo provisório e transitório entre o CEIVAP e Comitê da 
Bacia Hidrográfica do Rio Guandu, visando à definição de mecanismos e valores 
de cobrança de que trata esta Resolução, resultou na definição de um percentual 
do valor arrecadado com a cobrança pelo uso da água na referida bacia;

Considerando que a Fundação Superintendência Estadual de Rios e Lagoas - SERLA 
exerce funções de agência de água da Bacia Hidrográfica do Rio Guandu, confor-
me determina a Lei do Estado do Rio de Janeiro nº 4.247, de 16 de dezembro de 
2003, sendo, portanto, responsável pelo repasse dos valores correspondentes ao 
percentual de 15% dos valores arrecadados na Bacia Hidrográfica do Rio Guandu 
para a Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul; e, 

Considerando que ANA elaborou estudos técnicos indicando ao CNRH a apro-
vação dos mecanismos e dos valores de cobrança propostos na Deliberação 
CEIVAP nº 52, de 2005, 

Resolve:

Art. 1º - Aprovar os mecanismos e valores de cobrança sugeridos pelo Comitê 
para Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - CEIVAP, por 
intermédio de sua Deliberação CEIVAP nº 52, de 16 de setembro de 2005, 
referentes aos usos de recursos hídricos para transposição das águas da Bacia 
Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul para a Bacia Hidrográfica do Rio Guandu.

Art. 2º - O CEIVAP deverá, no prazo de até três anos, a contar da data de 
publicação desta Resolução, reavaliar os mecanismos e valores de cobrança 
estabelecidos em sua Deliberação CEIVAP nº 52, de 2005, e aprovados por 
esta Resolução.

Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

MARINA SILVA
Presidente

JOÃO BOSCO SENRA
Secretário-Executivo
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RESOLUÇÃO CNRH Nº 91,  
DE 5 DE NOVEMBRO DE 2008

DISPÕE SOBRE PROCEDIMENTOS GERAIS PARA 
O ENQUADRAMENTO DOS CORPOS DE ÁGUA 
SUPERFICIAIS E SUBTERRÂNEOS.

O CONSELHO NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS - CNRH, no uso das com-
petências que lhe são conferidas pelas Leis nos 9.433, de 8 de janeiro de 1997, 
9.984, de 17 de julho de 2000, Decreto nº 4.613, de 11 de março de 2003 e 
tendo em vista o disposto em seu Regimento Interno, anexo à Portaria MMA 
nº 377, de 19 de setembro de 2003, e

Considerando a Década Brasileira da Água, instituída por Decreto de 22 de 
março de 2005, cujos objetivos são promover e intensificar a formulação e 
implementação de políticas, programas e projetos relativos ao gerenciamento 
e uso sustentável da água;

Considerando que o enquadramento dos corpos de água em classes, se-
gundo os usos preponderantes, é um dos instrumentos da Política Nacional 
de Recursos Hídricos, fundamental para a integração da gestão de recursos 
hídricos com a gestão ambiental, conforme Lei nº 9.433, de 1997, art. 5º, 
inciso II e art. 3º, incisos III, respectivamente;

Considerando a articulação da Política Nacional de Recursos Hídricos com a 
Política Nacional de Saneamento, estabelecida pela Lei nº 11.445, de 05 de 
janeiro de 2007;

Considerando que o enquadramento dos corpos de água em classes, segundo 
os usos preponderantes, é instrumento de gestão de recursos hídricos da 
esfera do planejamento, que se expressa por meio do estabelecimento de 
metas intermediárias e final a serem alcançadas, devendo levar em conta a 
integração da gestão das águas superficiais e subterrâneas; e 

Considerando a necessidade de revisão da Resolução CNRH nº 12, de 19 de julho 
de 2000, para aperfeiçoamento dos procedimentos nela estabelecidos, tendo 
como referência as diretrizes e estratégias de implementação do Plano Nacional 
de Recursos Hídricos e a Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente 
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- CONAMA nº 357, de 17 de março de 2005, que dispõe sobre a classificação dos 
corpos de água e estabelece diretrizes ambientais para o enquadramento e a 
Resolução CONAMA nº 396, de 3 de abril de 2008, que dispõe sobre a classifi-
cação e diretrizes ambientais para o enquadramento das águas subterrâneas,  
 
Resolve:

Art. 1º - Estabelecer procedimentos gerais para o enquadramento de corpos 
de água superficiais e subterrâneos.

Art. 2º - O enquadramento dos corpos de água se dá por meio do estabeleci-
mento de classes de qualidade conforme disposto nas Resoluções CONAMA 
nos 357, de 2005, e 396, de 2008, tendo como referências básicas:

I - a bacia hidrográfica como unidade de gestão; e

II - os usos preponderantes mais restritivos.

§ 1º - O enquadramento de corpos de água corresponde ao estabelecimento 
de objetivos de qualidade a serem alcançados através de metas progressivas 
intermediárias e final de qualidade de água.

§ 2º - O processo de enquadramento pode determinar classes diferenciadas 
por trecho ou porção de um mesmo corpo de água, que correspondem a 
exigências a serem alcançadas ou mantidas de acordo com as condições e os 
padrões de qualidade a elas associadas.

§ 3º - O processo de enquadramento deverá considerar as especificidades dos 
corpos de água, com destaque para os ambientes lênticos e para os trechos 
com reservatórios artificiais, sazonalidade de vazão e regime intermitente.

§ 4º - O alcance ou manutenção das condições e dos padrões de qualidade, 
determinados pelas classes em que o corpo de água for enquadrado, deve ser 
viabilizado por um programa para efetivação do enquadramento.

§ 5º Para as águas subterrâneas de classe 4 é adotado o critério do uso menos 
restritivo.

Art. 3º - A proposta de enquadramento deverá ser desenvolvida em confor-
midade com o Plano de Recursos Hídricos da bacia hidrográfica, preferencial-
mente durante a sua elaboração, devendo conter o seguinte:

I - diagnóstico;

II - prognóstico;

III - propostas de metas relativas às alternativas de enquadramento; e
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IV - programa para efetivação.

§ 1º - A elaboração da proposta de enquadramento deve considerar, de 
forma integrada e associada, as águas superficiais e subterrâneas, com vistas 
a alcançar a necessária disponibilidade de água em padrões de qualidade 
compatíveis com os usos preponderantes identificados.

§ 2º - O processo de elaboração da proposta de enquadramento dar-se-á com 
ampla participação da comunidade da bacia hidrográfica, por meio da realiza-
ção de consultas públicas, encontros técnicos, oficinas de trabalho e outros.

Art. 4º - O diagnóstico deverá abordar:

I - caracterização geral da bacia hidrográfica e do uso e ocupação do solo in-
cluindo a identificação dos corpos de água superficiais e subterrâneos e suas 
interconexões hidráulicas, em escala compatível;

II - identificação e localização dos usos e interferências que alterem o regime, 
a quantidade ou a qualidade da água existente em um corpo de água, desta-
cando os usos preponderantes;

III - identificação, localização e quantificação das cargas das fontes de poluição 
pontuais e difusas atuais, oriundas de efluentes domiciliares, industriais, de 
atividades agropecuárias e de outras fontes causadoras de degradação dos 
recursos hídricos superficiais e subterrâneos;

IV - disponibilidade, demanda e condições de qualidade das águas superficiais 
e subterrâneas;

V - potencialidade e qualidade natural das águas subterrâneas;

VI - mapeamento das áreas vulneráveis e suscetíveis a riscos e efeitos de 
poluição, contaminação, superexplotação, escassez de água, conflitos de uso, 
cheias, erosão e subsidência, entre outros;

VII - identificação das áreas reguladas por legislação específica;

VIII - arcabouço legal e institucional pertinente;

IX - políticas, planos e programas locais e regionais existentes, especialmen-
te os planos setoriais, de desenvolvimento sócio-econômico, plurianuais 
governamentais, diretores dos municípios e ambientais e os zoneamentos 
ecológico-econômico, industrial e agrícola;

X - caracterização socioeconômica da bacia hidrográfica; e

XI - capacidade de investimento em ações de gestão de recursos hídricos.
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Art. 5º - No prognóstico deverão ser avaliados os impactos sobre os recursos 
hídricos superficiais e subterrâneos advindos da implementação dos planos e 
programas de desenvolvimento previstos, considerando a realidade regional 
com horizontes de curto, médio e longo prazos, e formuladas projeções con-
substanciadas em estudos de simulação dos seguintes itens:

I - potencialidade, disponibilidade e demanda de água;

II - cargas poluidoras de origem urbana, industrial, agropecuária e de outras 
fontes causadoras de alteração, degradação ou contaminação dos recursos 
hídricos superficiais e subterrâneos; 

III - condições de quantidade e qualidade dos corpos hídricos; e

IV - usos pretensos de recursos hídricos superficiais e subterrâneos, conside-
rando as características específicas de cada bacia.

§ 1º - Os horizontes e prazos das projeções serão estabelecidos pela entidade 
responsável pela elaboração da proposta de enquadramento, considerando 
as diretrizes e as recomendações existentes para a bacia hidrográfica, for-
muladas pelo Comitê de Bacia Hidrográfica, pelo órgão gestor de recursos 
hídricos ou pelo Conselho de Recursos Hídricos competente.

§ 2º - Para a formulação das projeções referidas no caput deverão ser con-
siderados os diferentes cenários de uso e ocupação do solo, previstos nos 
planos e políticas públicas.

Art. 6º - As propostas de metas relativas às alternativas de enquadramento 
deverão ser elaboradas com vistas ao alcance ou manutenção das classes de 
qualidade de água pretendidas em conformidade com os cenários de curto, 
médio e longo prazos.

§ 1º - As propostas de metas deverão ser elaboradas em função de um conjun-
to de parâmetros de qualidade da água e das vazões de referência definidas 
para o processo de gestão de recursos hídricos.

§ 2º - O conjunto de parâmetros de que trata o § 1º - deste artigo será defi-
nido em função dos usos pretensos dos recursos hídricos superficiais e sub-
terrâneos, considerando os diagnósticos e prognósticos elaborados e deverá 
ser utilizado como base para as ações prioritárias de prevenção, controle e 
recuperação da qualidade das águas da bacia hidrográfica.

§ 3º - As metas deverão ser apresentadas por meio de quadro comparativo 
entre as condições atuais de qualidade das águas e aquelas necessárias ao 
atendimento dos usos pretensos identificados.
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§ 4º - O quadro comparativo deve vir acompanhado de estimativa de custo 
para a implementação das ações de gestão, incluindo planos de investimentos 
e instrumentos de compromisso.

Art. 7º - O programa para efetivação do enquadramento, como expressão de 
objetivos e metas articulados ao correspondente plano de bacia hidrográfica, 
quando existente, deve conter propostas de ações de gestão e seus prazos de 
execução, os planos de investimentos e os instrumentos de compromisso que 
compreendam, entre outros:

I - recomendações para os órgãos gestores de recursos hídricos e de meio 
ambiente que possam subsidiar a implementação, integração ou adequação 
de seus respectivos instrumentos de gestão, de acordo com as metas estabe-
lecidas, especialmente a outorga de direito de uso de recursos hídricos e o 
licenciamento ambiental;

II - recomendações de ações educativas, preventivas e corretivas, de mobili-
zação social e de gestão, identificando-se os custos e as principais fontes de 
financiamento;

III - recomendações aos agentes públicos e privados envolvidos, para via-
bilizar o alcance das metas e os mecanismos de formalização, indicando as 
atribuições e compromissos a serem assumidos;

IV - propostas a serem apresentadas aos poderes públicos federal, estadual 
e municipal para adequação dos respectivos planos, programas e projetos de 
desenvolvimento e dos planos de uso e ocupação do solo às metas estabele-
cidas na proposta de enquadramento; e 

V - subsídios técnicos e recomendações para a atuação dos comitês de bacia 
hidrográfica.

Art. 8º - As agências de água ou de bacia ou entidades delegatárias das 
suas funções, em articulação com os órgãos gestores de recursos hídricos 
e os órgãos de meio ambiente, elaborarão e encaminharão as propostas de 
alternativas de enquadramento aos respectivos comitês de bacia hidrográfica 
para discussão, aprovação e posterior encaminhamento, para deliberação, ao 
Conselho de Recursos Hídricos competente.

§ 1º - Na ausência de agência ou entidade delegatária, o órgão gestor de 
recursos hídricos, em articulação com o órgão de meio ambiente, elaborará 
e encaminhará as propostas de alternativas de enquadramento ao respectivo 
comitê, para as demais providências definidas no caput.

§ 2º - Até a instalação do comitê de bacia hidrográfica competente, os órgãos 
gestores de recursos hídricos, em articulação com os órgãos de meio ambiente, 
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e de acordo com os procedimentos estabelecidos nesta Resolução, poderão 
elaborar e encaminhar as propostas de alternativas de enquadramento ao 
respectivo Conselho de Recursos Hídricos, para análise e deliberação.

Art. 9º - Nas declarações de reserva de disponibilidade hídrica e nas outorgas 
de direito de uso de recursos hídricos poderão ser definidos limites progressi-
vos para cada parâmetro de qualidade de água e condições de uso, compatí-
veis com as metas intermediárias e final do enquadramento estabelecido para 
os respectivos corpos de água.

Art. 10 - A autoridade outorgante de recursos hídricos deverá articular-se com 
o órgão ambiental licenciador para o cumprimento das metas intermediárias 
e final estabelecidas no enquadramento.

Art. 11 - Os órgãos e entidades responsáveis pela gestão de recursos hídricos 
do domínio da União, dos Estados e do Distrito Federal deverão articular-se 
para que os enquadramentos dos respectivos corpos de água, em uma mes-
ma bacia hidrográfica, sejam compatíveis entre si.

Art. 12 - Aos órgãos gestores de recursos hídricos, em articulação com os 
órgãos de meio ambiente, cabe monitorar os corpos de água e controlar, 
fiscalizar e avaliar o cumprimento das metas do enquadramento.

Art. 13 - Os órgãos gestores de recursos hídricos, em articulação com os 
órgãos de meio ambiente, deverão elaborar e encaminhar, a cada dois anos, 
relatório técnico ao respectivo comitê de bacia hidrográfica e ao respectivo 
Conselho de Recursos Hídricos, identificando os corpos de água que não atin-
giram as metas estabelecidas e as respectivas causas pelas quais não foram 
alcançadas, ao qual se dará publicidade.

Parágrafo único - Nos casos em que as condições de qualidade estiverem em 
desconformidade com as metas estabelecidas no enquadramento, deverão 
ser empreendidas ações para a adequação da qualidade da água à sua res-
pectiva meta, exceto para os parâmetros que excedam aos limites legalmente 
estabelecidos devido à condição natural do corpo de água.

Art. 14 - Os corpos de água já enquadrados com base na legislação anterior 
à publicação desta Resolução deverão ser objeto de adequação aos atuais 
procedimentos, especialmente no que se refere à aprovação do respectivo 
comitê de bacia hidrográfica, à deliberação do Conselho de Recursos Hídricos 
competente e ao programa de efetivação.

Art. 15 - Na outorga de direito de uso de recursos hídricos, na cobrança pelo 
uso da água, no licenciamento ambiental, bem como na aplicação dos demais 
instrumentos da gestão de recursos hídricos e de meio ambiente que tenham 
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o enquadramento como referência para sua aplicação, deverão ser conside-
rados, nos corpos de água superficiais ainda não enquadrados, os padrões de 
qualidade da classe correspondente aos usos preponderantes mais restritivos 
existentes no respectivo corpo de água.

§ 1º - Caberá à autoridade outorgante, em articulação com o órgão de meio 
ambiente, definir, por meio de ato próprio, a classe correspondente a ser 
adotada, de forma transitória, para aplicação dos instrumentos previstos no 
caput, em função dos usos preponderantes mais restritivos existentes no 
respectivo corpo de água.

§ 2º - Até que a autoridade outorgante tenha informações necessárias à de-
finição prevista no parágrafo anterior e estabeleça a classe correspondente, 
poderá ser adotada, para as águas doces superficiais, a classe 2.

Art. 16 - Esta Resolução entra em vigor na sua data de publicação.

Art. 17 - Fica revogada a Resolução CNRH nº 12, de 19 de julho de 2000.

CARLOS MINC
Presidente

VICENTE ANDREU GUILLO
Secretário-Executivo
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RESOLUÇÃO CNRH Nº 92, 
DE 05 DE NOVEMBRO DE 2008

ESTABELECE CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS GERAIS 
PARA PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ÁGUAS 
SUBTERRÂNEAS NO TERRITÓRIO BRASILEIRO.

O CONSELHO NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS - CNRH, no uso das compe-
tências que lhe são conferidas pelas Leis nos 9.433, de 8 de janeiro de 1997, e 
9.984, de 17 de julho de 2000, e tendo em vista o disposto em seu Regimento 
Interno, anexo à Portaria MMA nº 377, de 19 de setembro de 2003, e

Considerando que a água é um recurso natural limitado, dotado de valor 
econômico, social, ambiental e, sobretudo, um bem de domínio público que 
deve ser protegido e defendido;

Considerando a necessidade de controle da qualidade e da quantidade da 
água subterrânea, bem como a proteção e a manutenção dos ecossistemas 
terrestres, das zonas úmidas e do fluxo de base dos recursos hídricos superfi-
ciais, segundo os fundamentos, objetivos e diretrizes da Lei nº 9.433, de 1997;

Considerando a importância da articulação da política dos recursos hídricos 
com as demais políticas públicas;

Considerando a Década Brasileira da Água, instituída por Decreto de 22 de 
março de 2005, cujos objetivos são promover e intensificar a formulação e 
implementação de políticas, programas e projetos relativos ao gerenciamento 
e uso sustentável da água;

Considerando que a gestão dos recursos hídricos deve estar em conformidade 
com as diretrizes estabelecidas nos planos de recursos hídricos;

Considerando as diretrizes contidas nas Resoluções CNRH nº 15, de 11 de 
janeiro de 2001, que estabelece diretrizes gerais para a gestão de águas 
subterrâneas; nº 16, de 08 de maio de 2001, que estabelece critérios gerais 
para a outorga de direito de uso de recursos hídricos; nº 17, de 29 de maio 
de 2001, que estabelece diretrizes para elaboração dos Planos de Recursos 
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Hídricos de Bacias Hidrográficas; e nº 22, de 24 de maio de 2002, que estabe-
lece diretrizes para inserção das águas subterrâneas no instrumento Planos 
de Recursos Hídricos;

Considerando a necessidade de promover a utilização racional das águas 
subterrâneas e sua gestão integrada com as águas superficiais, de forma 
sustentável;

Considerando a importância da articulação da política dos recursos hídricos 
com as demais políticas públicas, observando o disposto no Estatuto das 
Cidades, Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, que estabelece diretrizes 
gerais da política urbana;

Considerando que, segundo a Resolução CONAMA nº 396, de 07 de abril de 
2008, a proteção da qualidade da água subterrânea na classe de seu enqua-
dramento depende da implementação de áreas de proteção de aqüíferos e 
perímetros de proteção de poços de abastecimento; e

Considerando a necessidade de manter a quantidade e a qualidade da água 
subterrânea por meio de controle do direito de uso e do lançamento, no 
solo, de cargas que apresentem potencial poluidor às águas subterrâneas,  
 
Resolve:

Art. 1º - Estabelecer critérios e procedimentos gerais para proteção e con-
servação das águas subterrâneas no território brasileiro, visando identificar, 
prevenir e reverter processos de superexplotação, poluição e contaminação, 
considerando especialmente as áreas de uso restritivo previstas no § 2º - do 
art. 6º da Resolução CNRH nº 22.

Art. 2º - Os órgãos gestores deverão promover estudos hidrogeológicos, a 
serem executados por entidades públicas ou privadas, com abrangência e 
escalas adequadas nas seguintes categorias:

I - estudos hidrogeológicos regionais para delimitar as áreas de recarga dos 
aqüíferos e definir suas zonas de proteção;

II - estudos hidrogeológicos regionais, para identificar as potencialidades, 
disponibilidades e vulnerabilidades dos aqüíferos para utilização das águas 
subterrâneas, em especial nas áreas com indícios de superexplotação, polui-
ção ou contaminação, que poderão determinar áreas de restrição e conrole 
de uso de água subterrânea, abrangendo os seguintes aspectos:

a) os recursos hídricos disponíveis para explotação considerando, dentre 
outros fatores, a descarga de base dos rios;
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b) o risco de instabilidade geotécnica, em especial nas áreas de aqüíferos 
cársticos, bem como o uso e ocupação do solo; e 

c) a sustentabilidade de explotação, em áreas de aqüíferos costeiros, visando 
evitar a salinização pela intrusão marinha.

III - estudos hidrogeológicos locais para a delimitação de perímetros de prote-
ção de fontes de abastecimento, devendo considerar:

a) as características do aqüífero;

b) a proteção sanitária da fonte de abastecimento;

c) a distância em relação a fontes potenciais de contaminação; e

d) as interferências por captações no entorno.

Art. 3º - Os planos de recursos hídricos devem delimitar as áreas de recarga 
de aqüíferos e definir suas zonas de proteção.

§ 1º - Para as zonas de proteção deverão ser propostas diretrizes específicas 
de uso e ocupação do solo.

§ 2º - No caso da inexistência de planos de recursos hídricos, o órgão gestor 
de recursos hídricos competente poderá propor a delimitação e definição das 
áreas previstas no caput, com aprovação dos respectivos Comitês de Bacias, 
onde houver, e do Conselho Estadual de Recursos Hídricos.

Art. 4º - O órgão gestor de recursos hídricos competente, em articulação com 
os órgãos de meio ambiente, poderá instituir com aprovação dos Comitês de 
Bacias, onde houver, e do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, áreas de 
restrição e controle de uso de águas subterrâneas, desde que tecnicamente 
justificadas, com ênfase na proteção, conservação e recuperação de:

I - mananciais para o abastecimento humano e dessedentação de animais;

II - ecossistemas, ameaçados pela superexplotação, poluição ou contamina-
ção das águas subterrâneas;

III - áreas vulneráveis à contaminação da água subterrânea;

IV - áreas com solos ou água subterrânea contaminados; e

V - áreas sujeitas a ou com identificada superexplotação.

Parágrafo único - Para as áreas previstas no caput deverão ser indicadas as 
medidas de restrição e controle, com vistas a disciplinar o uso do solo e da 
água subterrânea.
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Art. 5º - No processo de análise e deferimento de outorga de direitos de uso 
das águas subterrâneas, devem ser considerados os estudos hidrogeológicos 
descritos no art. 2º desta resolução.

Art. 6º - As captações de águas subterrâneas deverão ser projetadas, cons-
truídas e operadas de acordo com as normas técnicas vigentes, de modo a 
assegurar a conservação dos aqüíferos.

Parágrafo único - As captações de águas subterrâneas deverão ser dotadas 
de dispositivos que permitam a coleta de água, medições de nível, vazão e 
volume captado visando o monitoramento quantitativo e qualitativo.

Art. 7º - Poços abandonados, improdutivos ou cuja operação cause altera-
ções prejudiciais à qualidade das águas subterrâneas deverão ser objeto de 
providências, de acordo com procedimento aprovado pelo órgão gestor de 
recursos hídricos competente.

Art. 8º - A recarga artificial de aqüíferos somente será admitida mediante 
autorização do órgão gestor de recursos hídricos competente.

Parágrafo único - A autorização para recarga artificial de aqüíferos deve ser 
emitida com base em estudos hidrogeológicos e no uso preponderante da 
água subterrânea que justifiquem a adoção do procedimento requerido.

Art. 9º - As captações de água que apresentem indícios de superexplotação, 
poluição ou contaminação das águas subterrâneas deverão ser monitoradas 
com vistas a detectar alterações de quantidade e qualidade da água.

§ 1º - O monitoramento deverá obedecer a critérios técnicos e metodologias 
aceitas pelo órgão gestor de recursos hídricos competente.

§ 2º - Caso sejam constatadas alterações de qualidade da água que prejudique 
seus múltiplos usos, o usuário deverá adotar medidas mitigadoras indicadas 
pelo órgão gestor de recursos hídricos competente.

Art. 10 - Programas de monitoramento qualitativo e quantitativo das águas 
subterrâneas devem ser implementados com ênfase nas áreas de:

I - proteção;

II - restrição e controle;

III - influência de empreendimentos que apresentem potencial de poluição e 
risco de contaminação;

IV - risco geotécnico;
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V - superexplotação;

VI - intrusão marinha;

VII - recarga e descarga; e

VIII - recarga artificial.

Parágrafo único - Os órgãos gestores dos recursos hídricos em articulação 
com os órgãos ambientais e de saúde poderão exigir dos usuários o monitora-
mento da água subterrânea outorgada nessas áreas.

Art. 11 - As informações decorrentes da aplicação desta resolução deverão ser 
integradas aos sistemas estaduais de informações e incorporadas ao Sistema 
Nacional de Informações de Recursos Hídricos.

Art. 12 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

CARLOS MINC
Presidente

VICENTE ANDREU GUILLO
Secretário-Executivo
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RESOLUÇÃO CNRH Nº 98,  
DE 26 DE MARÇO DE 2009

ESTABELECE PRINCÍPIOS, FUNDAMENTOS E DIRE
TRIZES PARA A EDUCAÇÃO, O DESENVOLVIMEN
TO DE CAPACIDADES, A MOBILIZAÇÃO SOCIAL E 
A INFORMAÇÃO PARA A GESTÃO INTEGRADA DE 
RECURSOS HÍDRICOS NO SISTEMA NACIONAL DE 
GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS.

O CONSELHO NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS - CNRH, no uso das compe-
tências que lhe são conferidas pelas Leis nos 9.433, de 8 de janeiro de 1997, e 
9.984, de 17 de julho de 2000, e tendo em vista o disposto em seu Regimento 
Interno, anexo à Portaria MMA no 377, de 19 de setembro de 2003, e

Considerando a Década Brasileira da Água, instituída por Decreto de 22 de 
março de 2005, cujos objetivos são promover e intensificar a formulação e 
implementação de políticas, programas e projetos relativos ao gerenciamento 
e uso sustentável da água;

Considerando a Década da Educação para o Desenvolvimento Sustentável, 
instituída pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 
Cultura - UNESCO, que objetiva integrar princípios, valores e práticas de de-
senvolvimento sustentável a todos os aspectos da educação e aprendizagem;

Considerando que a educação ambiental deve proporcionar, entre outros 
fatores, a construção de valores e a aquisição de conhecimentos, atitudes e 
habilidades voltadas para a participação responsável em Gestão Integrada de 
Recursos Hídricos;

Considerando a agenda internacional da Gestão Integrada dos Recursos 
Hídricos - GIRH, em especial do Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento - PNUD e da UNESCO, que recomendam a construção de 
capacidades em GIRH;

Considerando que a Política Nacional de Educação Ambiental - PNEA, insti-
tuída pela Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999, estabelece a capacitação de 
recursos humanos como uma das estratégias de implementação dos progra-
mas de educação ambiental não formais;
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Considerando que o Decreto nº 4.281, de 25 de junho de 2002, que regu-
lamenta a Política Nacional de Educação Ambiental - PNEA, determina a 
criação, manutenção e implementação de programas de educação ambiental 
integrados às atividades de gestão dos recursos ambientais, inclusive dos 
recursos hídricos;

Considerando que cabe ao Órgão Gestor da PNEA “avaliar e intermediar, se 
for o caso, programas e projetos da área de educação ambiental, inclusive 
supervisionando a recepção e emprego dos recursos públicos e privados 
aplicados em atividades dessa área”;

Considerando que a água é elemento fundamental na manutenção da vida 
em todas as suas formas, sendo que sua abordagem pela educação ambien-
tal deve seguir um enfoque integrado como parte da natureza, segundo as 
orientações estabelecidas pela PNEA e sua regulamentação, e pelo Programa 
Nacional de Educação Ambiental - ProNEA;

Considerando a necessidade de formação de diferentes atores sociais para 
atuar nos processos decisórios do Sistema Nacional de Gerenciamento de 
Recursos Hídricos - SINGREH, respeitadas suas especificidades e diversidade 
cultural;

Considerando que a Resolução CNRH nº 5, de 10 de abril de 2000, em seu 
inciso VI do artigo 7º, estabelece que cabe aos Comitês de Bacia Hidrográfica 
desenvolver e apoiar iniciativas em educação ambiental, em consonância com 
a PNEA;

Considerando que a Resolução CNRH no 17, de 29 de maio de 2001, em seu 
§ 3º do inciso III do artigo 8º, estabelece que os Planos de Recursos Hídricos 
das Bacias Hidrográficas devem contemplar ações de educação ambiental 
consonantes com a PNEA;

Considerando, ainda, a competência da Câmara Técnica de Educação, 
Capacitação Mobilização Social e Informações em Recursos Hídricos - CTEM 
para propor diretrizes, planos e programas de educação e capacitação em 
recursos hídricos, propor e analisar mecanismos de mobilização social para 
fortalecimento do SINGREH, e propor e analisar diretrizes de disseminação 
da informação sobre os recursos hídricos voltadas para a sociedade, segundo 
Resolução CNRH nº 39, de 26 de março de 2004; e

Considerando que a ética deve ser transversal aos conceitos constantes nessa 
Resolução, e deve ser compreendida como os processos que promovem a re-
flexão de valores, hábitos e atitudes, ampliando a percepção das pessoas para a 
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consciência comprometida com a sustentabilidade, eqüidade e respeito à vida,  
 
Resolve:

Art. 1º - Estabelecer princípios, fundamentos e diretrizes para a criação, 
implementação e manutenção de programas de educação ambiental, de 
desenvolvimento de capacidades, de mobilização social e de comunicação 
de informações em Gestão Integrada de Recursos Hídricos, recomendadas a 
todos os entes do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos 
- SINGREH.

Art. 2º - Para efeito desta Resolução, compreende-se por: I - Gestão Integrada 
de Recursos Hídricos - GIRH - a gestão em que todos os usos da água são consi-
derados interdependentes, sob o enfoque ecossistêmico e da sustentabilidade;

II - Desenvolvimento de capacidades em GIRH - os processos formativos que 
contribuem para a ampliação de conhecimentos e competências de indiví-
duos e grupos sociais, contribuindo para a qualificação das instituições do 
SINGREH, para a gestão integrada dos recursos hídricos e para a implementa-
ção da Política Nacional de Recursos Hídricos;

III - Programas de educação ambiental em GIRH - os processos de ensino-
aprendizagem que contribuem para o desenvolvimento de capacidades, de 
indivíduos e grupos sociais visando a participação e o controle social, na GIRH 
e na implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos, bem como a 
qualificação das instituições do SINGREH;

IV - Mobilização social para a GIRH - os processos que sensibilizam, envolvem 
ou convocam a sociedade para a atuação crítica e continuada, orientada pelas 
políticas de recursos hídricos, meio ambiente e educação ambiental, visando 
o fortalecimento da cidadania ambiental; e

V - Comunicação em GIRH - processos de comunicação educativos, que 
compreendem a produção, acessibilidade e socialização de informações per-
tinentes à implementação da GIRH e favorecem o diálogo entre as instituições 
do SINGREH e entre o SINGREH e a sociedade, contribuindo para o fortaleci-
mento da participação e do controle social na gestão democrática da água.

Art. 3º - Constituem-se como orientadores dos programas de educação 
ambiental, desenvolvimento de capacidades, mobilização social e de disse-
minação da informação para a GIRH, os princípios e fundamentos contidos na 
Política Nacional de Educação Ambiental (Lei no 9.795, de 1999), na Política 
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Nacional de Recursos Hídricos e os complementares definidos por essa reso-
lução, quais sejam:

I - o enfoque humanista, holístico, democrático e participativo (Lei nº 9.795, 
de 1999, artigo 4º, inciso I);

II - a concepção do meio ambiente em sua totalidade, considerando a in-
terdependência entre o meio natural, o sócio-econômico e o cultural, sob o 
enfoque da sustentabilidade (Lei nº 9.795, de 1999, artigo 4º, inciso II);

III - o pluralismo de idéias, de concepções pedagógicas e o diálogo de sabe-
res, na perspectiva da inter, multi e transdicisplinaridade (Lei nº 9.795, 1999, 
artigo 4º, inciso III);

IV - a vinculação entre a ética, a educação, o trabalho e as práticas sociais (Lei 
nº 9.795, 1999, artigo 4º, inciso IV);

V - a garantia de continuidade e permanência do processo educativo (Lei 
nº 9.795, de 1999, artigo 4º, inciso V);

VI - a permanente avaliação crítica do processo educativo (Lei nº 9.795, de 
1999, artigo 4º, inciso VI);

VII - a abordagem articulada das questões ambientais locais, regionais, nacio-
nais e globais (Lei nº 9.795, de 1999, artigo 4º, inciso VII);

VIII - o reconhecimento e o respeito à pluralidade e à diversidade individual e

cultural (Lei nº 9.795, de 1999, artigo 4º, inciso VIII);

IX - a promoção de uma educação crítica, participativa e emancipatória;

X - a água como um bem de domínio público, recurso natural limitado, dotado 
de valor econômico (Lei nº 9.433, de 1997, artigo 1º, incisos I e II);

XI - a bacia hidrográfica (Lei nº 9.433, de 1997, artigo 1º, inciso V) e a Região 
Hidrográfica (Resolução CNRH nº 32, de 15 de outubro de 2003), que compre-
ende uma bacia, grupo de bacias ou sub-bacias hidrográficas contíguas com 
características naturais, sociais e econômicas homogêneas ou similares, como 
unidades de planejamento e gerenciamento dos recursos hídricos;

XII - a gestão dos recursos hídricos descentralizada e com a participação do 
Poder Público, dos usuários e das comunidades (Lei nº 9.433, de 1997, artigo 
1º, inciso VI);

XIII - a proteção, a conservação e o uso sustentável da água 
como base da vida, do desenvolvimento e do meio ambiente; 
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XIV - a valorização do papel da mulher e do homem, respeitando a equidade 
de gênero, no planejamento, nos processos decisórios e na gestão dos recur-
sos hídricos;

XV - a transversalidade e a sinergia das ações em educação ambiental, desen-
volvimento de capacidades, mobilização social e comunicação em GIRH; e

XVI - a transparência e a acessibilidade na comunicação de informações em 
recursos hídricos (Lei nº 10.650, de 16 de abril de 2003).

Art. 4º - São diretrizes para programas, projetos e ações de desenvolvimento de 
capacidades em GIRH, visando qualificar os gestores, usuários e comunidades:

I - o caráter processual, permanente e contínuo na sua implementação;

II - a utilização de linguagem clara e acessível, bem como de metodologias que

respeitem as especificidades dos diferentes públicos envolvidos nos processos 
formativos;

III - a promoção de sinergia entre ações, projetos e programas de educação 
ambiental do Órgão Gestor da PNEA e dos Comitês, Consórcios e Associações 
Intermunicipais de Bacias Hidrográficas, órgãos do Sistema Nacional de Meio 
Ambiente - SISNAMA e demais atores sociais;

IV - a descentralização na execução dos processos de desenvolvimento de 
capacidades, valorizando os Comitês de Bacia Hidrográfica em relação ao tema 
como espaços de interlocução, deliberação e contribuição aos processos;

V - o respeito e a adequação às especificidades socioculturais e ecológicas de 
cada bioma, das regiões hidrográficas, de cada bacia hidrográfica em território 
nacional e das bacias transfronteiriças;

VI - a transparência, compromisso e preferencialmente a participação dos 
grupos sociais envolvidos na elaboração, acompanhamento e avaliação dos 
processos de formação;

VII - o reconhecimento e a inclusão de representantes da diversidade sócio-
-cultural da área de abrangência da bacia hidrográfica, reconhecidos em legisla-
ção vigente, nos processos de desenvolvimento de capacidades;

VIII - o reconhecimento e a inclusão de diferentes saberes, culturas, etnias e 
visões de mundo, com equidade de gênero, nos processos de desenvolvimento 
de capacidades em GIRH e na produção de material pedagógico;

IX - a articulação da GIRH com as demais políticas públicas correlatas, especial-
mente nos processos de capacitação, informação e formação; e
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X - a promoção de articulações com órgãos e instituições publicas e privadas de 
ensino e pesquisa e demais entidades envolvidas em processos de formação.

Art. 5º - São diretrizes para a mobilização social em GIRH:

I - o respeito à autonomia, identidade e diversidade cultural dos atores sociais;

II - a compreensão da mobilização social como processo educativo;

III - o fomento à participação da sociedade civil, inclusive de povos e co-
munidades indígenas e tradicionais, nas atividades realizadas no âmbito do 
SINGREH;

IV - a ênfase à referência da bacia hidrográfica como unidade territorial de 
planejamento e gestão; e

V - a busca de representatividade e legitimidade nos processos de mobilização.

Art. 6º - São diretrizes para a comunicação em GIRH:

I - o compromisso educativo da comunicação;

II - a socialização de informações atualizadas e que contemplem os princípios 
da GIRH;

III - a utilização de linguagem clara, apropriada e acessível a todos;

IV - a utilização diversificada de tecnologias e mídias de comunicação que 
respeitem a diversidade de condições de acesso dos atores sociais;

V - o compromisso ético com a disponibilização da informação de forma 
acessível a todos, garantindo a transparência nos processos de tomada de 
decisão;

VI - a promoção da educomunicação, por meio do acesso democrático dos 
cidadãos à produção e difusão da informação; e

VII - a comunicação em redes sociais, fortalecendo o intercâmbio de experiên-
cias, informações, conhecimentos e saberes em GIRH.

Art. 7º - Os programas de educação ambiental dirigidos à Gestão Integrada 
de Recursos Hídricos devem buscar a integração entre os entes responsáveis 
pela implementação das Políticas de Meio Ambiente, Educação Ambiental e 
de Recursos Hídricos.

Art. 8º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

CARLOS MINC
Presidente

VICENTE ANDREU GUILLO
Secretário-Executivo

RESOLUÇÃO CNRH Nº 98/09



294 Base Legal para a Gestão das Águas do Estado do Rio de Janeiro (1997-2021)

RESOLUÇÃO CNRH Nº 109, DE 13 DE ABRIL DE 2010

CRIA UNIDADES DE GESTÃO DE RECURSOS 
HÍDRICOS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS DE RIOS 
DE DOMÍNIO DA UNIÃO-UGRHS E ESTABELECE 
PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES PARA A 
CRIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS COMITÊS 
DE BACIA.

O CONSELHO NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS-CNRH, no uso das compe-
tências que lhe são conferidas pelas Leis nos 9.433, de 8 de janeiro de 1997, e 
9.984, de 17 de julho de 2000, e tendo em vista o disposto em seu Regimento 
Interno, anexo à Portaria nº 377, de 19 de setembro de 2003, e o que consta 
do Processo nº 02000.003082/2008-35, e

Considerando a Década Brasileira da Água, instituída por Decreto de 22 de 
março de 2005, cujos objetivos são promover e intensificar a formulação e 
implementação de políticas, programas e projetos relativos ao gerenciamento 
e uso sustentável da água;

Considerando que o artigo 4º da Lei nº 9.433, de 1997, prevê que a União 
articular-se-á com os Estados, tendo em vista o gerenciamento dos recursos 
hídricos de interesse comum;

Considerando que o inciso VI do artigo 35 da Lei nº 9.433, de 1997, deter-
mina que compete ao CNRH estabelecer diretrizes complementares para a 
implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos, aplicação de seus 
instrumentos e a atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 
Hídricos;

Considerando o disposto na Resolução CNRH nº 05, de 10 de abril de 2000, em 
especial o seu artigo 5º, segundo o qual a área de atuação de comitês de bacia 
será estabelecida, entre outros requisitos, com base na Divisão Hidrográfica 
Nacional, incluída no Plano Nacional de Recursos Hídricos;

Considerando que uma das macrodiretrizes do Plano Nacional de Recursos 
Hídricos é “definir critérios para o traçado de unidades territoriais de pla-
nejamento, de gestão e de intervenção em recursos hídricos, bem como de 
orientação para a instalação de comitês e agências de água, acompanhados 
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dos adequados instrumentos de gestão, tal como previsto na Política Nacional 
de Recursos Hídricos”;

Considerando que o Subprograma I.4 do Plano Nacional de Recursos Hídricos, 
cujo detalhamento foi aprovado pela Resolução CNRH nº 80, de 10 de de-
zembro de 2007, prevê a elaboração de estudos para a definição de unidades 
territoriais e para a instalação de modelos institucionais e respectivos instru-
mentos de gestão;

Considerando a proposta de unidades territoriais para a gestão, constante da 
Nota Técnica da Agência Nacional de Águas nº 072/2009/SAG, de 27 de agosto 
de 2009, que utiliza critérios hidrológicos, ambientais, político-institucionais e 
socioeconômicos para essa definição; e

Considerando a manifestação favorável da Câmara Técnica do Plano Nacional de 
Recursos Hídricos, por meio da Nota Técnica nº 01/2010, de 20 de janeiro de 2010,  
 
Resolve:

Art. 1º - Ficam definidas as Unidades de Gestão de Recursos Hídricos de Bacias 
Hidrográficas de rios de domínio da União - UGRHs, conforme Anexos I e II 
desta Resolução, visando orientar a priorização na implantação de comitês de 
bacia e a implementação dos instrumentos da Política Nacional de Recursos 
Hídricos.

Art. 2º - As UGRHs estabelecidas nesta Resolução, poderão ser redefinidas nas 
revisões do Plano Nacional de Recursos Hídricos, ouvidos os Comitês de Bacia 
Hidrográfica e os Conselhos de Recursos Hídricos dos Estados envolvidos e do 
Distrito Federal, quando for o caso.

§ 1º - Uma UGRH pode abranger:

I - a totalidade de uma bacia hidrográfica;

II - sub-bacia hidrográfica de tributário do curso de água principal da bacia, ou 
de tributário desse tributário; ou

III - grupo de bacias ou sub-bacias hidrográficas contíguas.

§ 2º - Na definição da sua área, serão considerados critérios hidrológicos, 
ambientais, socioeconômicos, políticos e institucionais.

§ 3º - Uma UGRH não poderá exceder a área de uma Região 
Hidrográfica, conforme estabelecida na Divisão Hidrográfica Nacional 
instituída pela Resolução CNRH nº 32, de 25 de junho de 2003. 
 
Art. 3º - As UGRHs da Região Hidrográfica Amazônica poderão ser definidas 
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nas revisões do Plano Nacional de Recursos Hídricos, ouvidos os Conselhos de 
Recursos Hídricos dos Estados envolvidos.

Art. 4º - A proposta de criação de comitê de bacia hidrográfica de rios de 
domínio da União, com definição de sua área de atuação, observará a área de 
delimitação da UGRH, as disposições estabelecidas na Resolução CNRH nº 05, 
de 2000, e a celebração prévia de acordo entre União e Estados ou, quando 
for o caso, o Distrito Federal, ouvidos os Comitês de Bacia Hidrográfica exis-
tentes na respectiva UGRH, considerando os seguintes aspectos:

I - definição de atribuições compartilhadas entre os comitês na UGRH;

II - definição do arranjo institucional; e

III - garantia do funcionamento do Comitê e de sua secretaria-executiva.

§ 1º - Excepcionalmente, o comitê de bacia hidrográfica poderá ter área 
de atuação em grupo de UGRH contíguas, dentro de uma mesma Região 
Hidrográfica.

§ 2º - Excepcionalmente, poderão ser criados dentro de uma UGRH, para 
viabilizar o processo de gestão de recursos hídricos, outros comitês de rio de 
domínio da União, observado o disposto no § 1º do art. 2º, desta Resolução.

Art. 5º - Os comitês de bacia hidrográfica deverão encaminhar ao Conselho 
Nacional de Recursos Hídricos, até o dia 30 de junho do ano seguinte, relató-
rio de atividades anuais contendo, no mínimo:

I - regimento interno, quando da sua criação, e alterações posteriores;

II - relação atualizada dos membros e dos segmentos que representam;

III - nome, telefone e endereço eletrônico dos membros;

IV - atas das reuniões do comitê e suas listas de presença; e

V - atos deliberativos aprovados.

Parágrafo único - O relatório de atividades deverá ser elaborado conforme 
procedimentos definidos pela Secretaria-Executiva do CNRH.

Art. 6º  - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

 

IZABELLA TEIXEIRA
Presidente

SILVANO SILVÉRIO DA COSTA
Secretário-Executivo
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RESOLUÇÃO Nº 126, DE 29 DE JUNHO DE 2011

ESTABELECER DIRETRIZES PARA O CADASTRO 
DE USUÁRIOS DE RECURSOS HÍDRICOS E PARA A 
INTEGRAÇÃO DAS BASES DE DADOS REFERENTES 
AOS USOS DE RECURSOS HÍDRICOS SUPERFI
CIAIS E SUBTERRÂNEOS.

O CONSELHO NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS-CNRH, no uso das compe-
tências que lhe são conferidas pelas Leis nos 9.433, de 8 de janeiro de 1997, e 
9.984, de 17 de julho de 2000, e tendo em vista o disposto em seu Regimento 
Interno, anexo à Portaria MMA nº 377, de 19 de setembro de 2003, e 

Considerando a Década Brasileira da Água, instituída pelo Decreto de 22 de 
março de 2005, cujos objetivos são promover e intensificar a formulação e 
implementação de políticas, programas e projetos relativos ao gerenciamento 
e uso sustentável da água, em todos os níveis, assim como assegurar a ampla 
participação e cooperação das comunidades voltadas ao alcance dos objeti-
vos contemplados na Política Nacional de Recursos Hídricos ou estabelecidos 
em convenções, acordos e resoluções a que o Brasil tenha aderido;

Considerando que o Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos 
- SNIRH é um dos instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos, 
instituída pela Lei nº 9.433, de 1997, o qual tem como objetivos:

I - reunir, dar consistência e divulgar os dados e informações sobre a situação 
qualitativa ecquantitativa dos recursos hídricos no Brasil;

II - atualizar, permanentemente, as informações sobre disponibilidade e 
demanda de recursos hídricos; e

III - fornecer subsídios para a elaboração dos Planos de Recursos Hídricos.

Considerando o disposto no artigo 4º e seu inciso XIV, da Lei nº 9.984, de 2000, 
compete à Agência Nacional de Águas - ANA, obedecendo aos fundamentos, 
objetivos e diretrizes da Política Nacional de Recursos Hídricos, organizar, 
implantar e gerir o SNIRH;

Considerando o disposto no parágrafo único, do artigo 25, da Lei nº 9.433, de  
1997, que estabelece a integração dos dados gerados pelos órgãos integran-
tes do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos;
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Considerando a Resolução ANA no 317, de 26 de agosto de 2003, que institui 
o Cadastro Nacional de Usuários de Recursos Hídricos - CNARH, para registro 
obrigatório de pessoas físicas e jurídicas de direito público ou privado usuárias de 
recursos hídricos;

Considerando que os integrantes do SINGREH, para integração e intercâmbio de 
informações e serviços entre sistemas de informação, devem observar os padrões 
definidos pelo Governo Federal no âmbito do Programa de Governo Eletrônico 
Brasileiro;

Considerando a necessidade da atuação integrada dos órgãos componentes do 
SINGREH na execução da Política Nacional de Recursos Hídricos, em conformida-
de com as respectivas competências, 

Resolve:

Art. 1º - Estabelecer diretrizes para o cadastro de usuários de recursos hídri-
cos e para a integração dos dados referentes aos usos de recursos hídricos 
superficiais e subterrâneos, constantes das bases de dados dos sistemas 
estaduais de cadastro de usuários de recursos hídricos e do CNARH.

Art. 2º - O cadastro de usuários de recursos hídricos tem como objetivo o 
conhecimento da demanda pelo uso da água e dar suporte à implementação 
dos instrumentos das políticas de recursos hídricos, a fiscalização dos usos e 
interferências nos recursos hídricos.

Art. 3º - Para efeito desta Resolução considera-se:

I - Cadastro de usuários de recursos hídricos: conjunto de dados e informações 
sobre usuários, usos e interferências nos recursos hídricos;

II - Usos e interferências nos recursos hídricos: aqueles decorrentes de quais-
quer atividades, empreendimentos ou intervenções que alterem o regime, a 
quantidade ou a qualidade de um corpo de água;

III - Usuário: pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, fazendo 
uso ou interferência nos recursos hídricos, passíveis ou não de outorga, nos 
termos do artigo 12, da Lei nº 9.433, de 1997, e das normas estaduais vigentes.

Art. 4º - O órgão gestor ou a autoridade outorgante de cada Unidade da 
Federação deverá aderir ao CNARH ou instituir seu sistema para armazena-
mento e integração dos dados de usuários de recursos hídricos.

§ 1º - Caso o órgão gestor ou a autoridade outorgante opte por aderir ao 
CNARH, a ANA disponibilizará o devido acesso ao Sistema.

§ 2º - Caso o órgão gestor ou a autoridade outorgante opte por desenvolver 
sistema próprio, a integração das bases de dados de usuários de recursos 
hídricos em rios de domínio da União com os de domínio das Unidades da 
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Federação, dar-se-á por intercâmbio de dados mínimos para suporte à imple-
mentação dos instrumentos das Políticas de recursos hídricos e a fiscalização 
dos usos e interferências nos recursos hídricos.

§ 3º - A ANA disponibilizará aplicativo que permita sincronizar as bases de 
dados do CNARH e das Unidades da Federação.

§ 4º - Os dados mínimos a serem integrados são os constantes do Anexo desta 
Resolução.

Art. 5º - O órgão gestor ou a autoridade outorgante, após ter instituído seu 
Sistema para armazenamento dos dados de usuários, deverá definir prazos 
e procedimentos que os orientem a se cadastrarem, preferencialmente de 
forma autodeclaratória.

§ 1º - O órgão gestor ou a autoridade outorgante estabelecerá procedimentos 
para a atualização, pelos usuários, de suas informações cadastrais, sempre 
que houver alteração dos dados administrativos, dos usos e das interferências 
nos recursos hídricos.

§ 2º - O órgão gestor ou a autoridade outorgante poderá convocar o usuário 
para retificar ou ratificar as informações prestadas, sempre que necessário, 
para a consistência do cadastro.

Art. 6º - O órgão gestor ou autoridade outorgante deverá priorizar e fomentar 
o cadastro dos usuários de recursos hídricos, passíveis ou não de outorga, 
em bacias hidrográficas consideradas críticas em termos de disponibilidade 
quali-quantitativa de recursos hídricos superficiais e subterrâneos.

Art. 7º - O cadastro não confere ao usuário o direito de uso de recurso hídri-
co, ficando os usos e interferências sujeitos às análises específicas do órgão 
gestor ou autoridade outorgante, bem como ao atendimento às legislações 
estadual e federal.

Parágrafo único - O órgão gestor ou autoridade outorgante deverá analisar 
e reunir as informações constantes do Sistema de que trata o artigo 4º, com 
vista à regularização dos usos e interferências cadastrados.

Art. 8º - O acesso às informações e aos dados do cadastro de usuários de re-
cursos hídricos deverá ser garantido aos integrantes do SINGREH e ao público 
em geral, devendo ser criado níveis de acesso.

Art. 9º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

IZABELLA MÔNICA VIEIRA TEIXEIRA
Presidente

NABIL GEORGES BONDUKI
Secretário-Executivo
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 ANEXO
 

RELAÇÃO DOS DADOS A SEREM INTEGRADOS
PELA ANA E AS UNIDADES DA FEDERAÇÃO

ATRIBUTO DESCRIÇÃO
ID (Obrigatório) Código de Sistema para Identificação
Cód. Declaração
(Obrigatório)

Código da declaração no sistema original.

Código do
CNARH

Identificador do usuário de recursos hídricos.

CPF/CNPJ CPF ou CNPJ do usuário de recursos hídricos.
Nome do
Responsável

Nome do usuário de recursos hídricos.

Nome do
Empreendimento

Nome do empreendimento.

Tipo

Tipo de uso ou interferência (captação de água 
superficial, captação de água
subterrânea, lançamento de efluentes ou barragem e 
outros).

Situação
A descrição da situação do uso ou da interferência, 
atualmente pode ser:
Projeto, Construção ou Operação.

Tipo de
Autorização

Atualmente pode ser Outorga de Direito de Uso, 
Outorga Preventiva, DRDH,
CERTOH.

Tipo da Ação Pode ser inclusão, alteração ou exclusão.
UF Sigla da UF.
Nome do
Município

Nome do Município.

Código do IBGE Código do Município.
Finalidade
Principal
(Obrigatório)

Finalidade associada ao uso ou à interferência.

Código da
Finalidade

Código da Finalidade Principal.

Latitude Latitude do ponto de uso ou interferência.
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ATRIBUTO DESCRIÇÃO
Longitude Longitude do ponto de uso ou interferência.
Corpo d’água Nome do corpo d’água superficial ou subterrâneo.
Domínio do
corpo d’água

Federal / Estadual.

Área_res
Máxima

Área do reservatório na cota de operação máxima 
normal.

Altura da crista
da barragem

Altura da barragem medida verticalmente do ponto 
mais baixo no pé do talude
de jusante à cota do coroamento.

Volume_res
Volume do reservatório existente (associado à 
barragem) na cota de operação
máxima normal.

Número
SIAGAS

Número de Cadastro no Sistema de Informações de 
Águas Subterrâneas.

DBO Bruto Concentração de DBO do efluente bruto.
DBO Tratado Concentração de DBO do efluente tratado.
Fósforo Bruto Concentração de fósforo total do efluente bruto.
Fósforo Tratado Concentração de fósforo total do efluente lançado.
Nitrogênio Bruto Concentração de Nitrogênio total do efluente bruto.
Nitrogênio
Tratado

Concentração de Nitrogênio total do efluente lançado.

Situação Outorga
Regularidade do
uso

Situação da outorga (outorgado, não outorgável, em 
análise, uso insignificante).

Documento/Ano
Outorga

Número do documento de outorga (resolução, 
portaria, certidão de uso
insignificante, etc.).

Data Inicial
Outorga

Data Inicial da outorga.
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PELA ANA E AS UNIDADES DA FEDERAÇÃO (Continuação)
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ATRIBUTO DESCRIÇÃO

Data Final
Outorga

Data de expiração da outorga (ou documento equiva-
lente) emitida pela
autoridade outorgante.

Órgão Nome da Autoridade outorgante.
Vazão máxima Máxima vazão praticada.
Vazão média por
mês

Este valor corresponde às vazões médias de cada um 
dos meses do ano.

Quantidade de
dias por mês

Número de dias por mês para cada mês do ano de 
utilização dos recursos
hídricos.

Quantidade de
horas por dia

Número de horas ao dia para cada mês do ano de 
utilização dos recursos
hídricos.

Data da
Operação

Data de intercâmbio das informações para 
sincronismo.
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RESOLUÇÃO CNRH Nº 141,  
DE 10 DE JULHO DE 2012

ESTABELECE CRITÉRIOS E DIRETRIZES PARA IM
PLEMENTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE OUTOR
GA DE DIREITO DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS 
E DE ENQUADRAMENTO DOS CORPOS DE ÁGUA 
EM CLASSES, SEGUNDO OS USOS PREPONDE
RANTES DA ÁGUA, EM RIOS INTERMITENTES E 
EFÊMEROS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O CONSELHO NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS, no uso das competências 
que lhe são conferidas pelas Leis nos 9.433, de 8 de janeiro de 1997, 9.984, 
de 17 de julho de 2000, e 12.334, de 20 setembro de 2010, pelo Decreto no 
4.613, de 11 de março de 2003, e tendo em vista o disposto em seu Regimento 
Interno, anexo à Portaria nº 377, de 19 de setembro de 2003, e

Considerando a Década Brasileira da Água, instituída pelo Decreto de 22 de 
março de 2005, cujos objetivos são promover e intensificar a formulação e 
implementação de políticas, programas e projetos relativos ao gerenciamento 
e uso sustentável da água, em todos os níveis, assim como assegurar a ampla 
participação e cooperação das comunidades voltadas ao alcance dos objeti-
vos contemplados na Política Nacional de Recursos Hídricos ou estabelecidos 
em convenções, acordos e resoluções a que o Brasil tenha aderido;

Considerando que, segundo a Constituição Federal de 1988, art. 21, inciso 
XIX, compete à União estabelecer critérios de outorga de direito de uso de 
recursos hídricos;

Considerando que compete ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos for-
mular a Política Nacional de Recursos Hídricos e estabelecer diretrizes com-
plementares à sua implementação, aplicação de seus instrumentos e atuação 
do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos;

Considerando a Resolução nº 16, de 8 de maio de 2001, do Conselho Nacional 
de Recursos Hídricos que estabelece critérios gerais para outorga de direito 
de uso de recursos hídricos;
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Considerando a Resolução nº 54, de 28 de novembro de 2005, do Conselho 
Nacional de Recursos Hídricos que estabelece modalidades, diretrizes e cri-
térios gerais para a prática de reúso direto não potável de água, e dá outras 
providências;

Considerando a Resolução nº 91, de 25 de novembro de 2008, do Conselho 
Nacional de Recursos Hídricos que dispõe sobre procedimentos gerais para o 
enquadramento dos corpos de água superficiais e subterrâneos;

Considerando a Resolução nº 129, de 29 de junho de 2011, do Conselho 
Nacional de Recursos Hídricos que estabelece diretrizes gerais para a defini-
ção de vazões mínimas remanescentes;

Considerando a Resolucao nº 138, de 21 de março de 2012, do Conselho 
Nacional de Recursos Hídricos que estabelece critérios gerais para outorga de 
lançamento de efluentes com fins de diluição em corpos de água superficiais;

Considerando que o art. 15 da Resolução nº 430, de 13 de maio de 2011, do 
Conselho Nacional do Meio Ambiente estabelece que para o lançamento de 
efluentes tratados em leito seco de corpos receptores intermitentes, o órgão 
ambiental competente poderá definir condições especiais, ouvido o órgão 
gestor de recursos hídricos;

Considerando a necessidade de articulação entre a Política Nacional de Recursos 
Hídricos, Lei nº 9.433, de 9 de janeiro de 1997, e as Diretrizes Nacionais e a 
Politica Federal de Saneamento Básico, Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007,  
 
Resolve:

Art. 1º - Estabelecer critérios e diretrizes para implementação dos instrumen-
tos de outorga de direito de uso de recursos hídricos e de enquadramento dos 
corpos de água em classes, segundo os usos preponderantes da água, em rios 
intermitentes e efêmeros.

Art. 2º - Para efeito desta Resolução considera-se:

I - rios intermitentes: corpos de água lóticos que naturalmente não apresen-
tam escoamento superficial por períodos do ano;

II - rios efêmeros: corpos de água lóticos que possuem escoamento superficial 
apenas durante ou imediatamente após períodos de precipitação;

III - rios perenes: corpos de água lóticos que possuem naturalmente escoa-
mento superficial durante todo o período do ano;
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IV - rios perenizados: trechos de rios intermitentes ou efêmeros cujo fluxo 
de água seja mantido a partir de intervenções na bacia hidrográfica, inclusive 
obras de infraestrutura hídrica;

V - Alocação Negociada de Água: conjunto de ações, envolvendo os diversos 
atores do processo, que busca a definição das quantidades de água a serem 
alocadas para os diferentes usos, em dfiferentes horizontes de tempo, com-
patíveis com as disponibilidades hídricas, levando em conta as incertezas em 
relação às mesmas; e

VI - vazão regularizada: máxima vazão que pode ser fornecida por um 
reservatório de forma constante associada a uma determinada garantia de 
atendimento.

Art. 3º - A análise do pedido de outorga de captação ou derivação em rios 
perenizados por meio de reservatórios deverá observar a vazão regularizada 
plurianual.

Parágrafo único - Os ajustes anuais dos volumes outorgados, quando neces-
sários, deverão ser feitos prioritariamente por meio de alocação negociada 
de água.

Art. 4º - A autoridade outorgante poderá emitir outorga de captação em rios 
intermitentes, efêmeros e em reservatórios sem capacidade de regularização 
plurianual, observando os períodos de disponibilidade hídrica ao longo do 
ano.

Art. 5º - Para a análise dos pedidos da outorga em rios intermitentes e efême-
ros, perenizados ou não, deverão ser observados, além dos usos prioritários, 
os usos mais eficientes da água, considerando as características regionais.

Art. 6º - O enquadramento de rios intermitentes ou efêmeros somente será 
considerado no período em que o corpo hídrico apresentar escoamento 
superficial.

Art. 7º - Para o enquadramento de rios perenizados será considerada como 
vazão de referência a vazão regularizada no respectivo trecho.

Art. 8º - Os efluentes de qualquer fonte poluidora somente terão a outorga 
de lançamento em rios intermitentes ou efêmeros após o devido tratamento, 
levando em consideração estudos específicos que avaliem possíveis impactos 
em seus leitos, em reservatórios a jusante ou em aquíferos, a critério da 
autoridade outorgante.
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§ 1º - No processo de regularização de lançamento de efluentes, a autoridade 
outorgante poderá estabelecer metas de remoção de carga de parâmetros 
adotados ou de implantação de prática de reuso de água, observadas as 
características hídricas, sociais e econômicas da bacia hidrográfica.

§ 2º - A outorga emitida poderá ser mantida em todo período de validade, 
mesmo quando não houver escoamento superficial.

Art. 9º - Na regulação dos usos de recursos hídricos em rios intermitentes 
e efêmeros, o reuso poderá ser indicado como prática de racionalização, de 
conservação de recursos hídricos e minimização da geração de efluentes.

Art. 10 - Ao se planejar o aumento da disponibilidade hídrica em rios intermi-
tentes e efêmeros deverão ser realizados estudos que contemplem diferentes 
alternativas, inclusive a construção e a otimização de infraestruturas hídricas, 
observando as diretrizes dos Planos de Recursos Hídricos.

Art. 11 - Na regulação dos usos de recursos hídricos em rios intermitentes e 
efêmeros, deverão ser considerados o cadastramento dos usuários e o moni-
toramento qualitativo e quantitativo desses recursos hídricos.

Art. 12 - Os critérios e diretrizes decorrentes da presente Resolução deverão 
ser implementados em articulação com os órgãos competentes do Sistema 
Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA.

Art. 13 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

IZABELLA TEIXEIRA
Presidente

PEDRO WILSON GUIMARÃES
Secretário-Executivo
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RESOLUÇÃO CNRH Nº 145, 
DE 12 DE DEZEMBRO DE 2012

ESTABELECE DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO 
DE PLANOS DE RECURSOS HÍDRICOS DE BACIAS 
HIDROGRÁFICAS E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

O CONSELHO NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS-CNRH, no uso das compe-
tências que lhe são conferidas pelas Leis nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, 
9.984, de 17 de julho de 2000, e 12.334, de 20 de setembro de 2010, tendo 
em vista o disposto em seu Regimento Interno, anexo à Portaria nº 377, de 19 
de setembro de 2003, do Ministério do Meio Ambiente e

Considerando a Década Brasileira da Água, instituída por Decreto de 22 de 
março de 2005, cujos objetivos são promover e intensificar a formulação e 
implementação de políticas, programas e projetos relativos ao gerenciamento 
e uso sustentável da água, em todos os níveis, assim como assegurar a ampla 
participação e cooperação das comunidades voltadas ao alcance dos objeti-
vos contemplados na Política Nacional de Recursos Hídricos ou estabelecidos 
em convenções, acordos e resoluções a que o Brasil tenha aderido;

Considerando as diretrizes gerais de ação para implementação da Política 
Nacional de Recursos Hídricos, definidas na Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 
1997;

Considerando a necessidade de estabelecer diretrizes complementares aos 
arts. 6º, 7º e 8º da Lei nº 9.433 de 1997 para a elaboração dos Planos de 
Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas, um dos instrumentos da Política 
Nacional de Recursos Hídricos;

Considerando que, face aos fundamentos legais expressos na mencionada 
Lei, os Planos de Recursos Hídricos deverão ter um conteúdo que fundamen-
te e oriente a implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e o 
Gerenciamento de Recursos Hídricos, tomando-se a bacia hidrográfica como 
unidade de planejamento e estudo;

Considerando a necessidade de serem elaborados e revistos Planos de 
Recursos Hídricos de Bacias hidrográficas, 
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Resolve:

Art. 1º - Estabelecer diretrizes para a elaboração de Planos de Recursos 
Hídricos de Bacias Hidrográficas.

Parágrafo único - Aplica-se às regiões hidrográficas o disposto nesta resolução 
para os Planos de Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas.

Capítulo I
DA DEFINIÇÃO DE PLANO DE RECURSOS HÍDRICOS DE BACIAS 

HIDROGRÁFICAS

Art. 2º - Os Planos de Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas são instru-
mentos de gestão de recursos hídricos de longo prazo, previstos na Lei nº 
9.433, de 1997, com horizonte de planejamento compatível com o período de 
implantação de seus programas e projetos, que visam fundamentar e orientar 
a implementação das Políticas Nacional, Estaduais e Distrital de Recursos 
Hídricos e o gerenciamento dos recursos hídricos no âmbito das respectivas 
bacias hidrográficas.

Capítulo II
DO ARRANJO ORGANIZACIONAL PARA ELABORACAO E APROVACAO DO 

PLANO

Art. 3º - Cabe aos Comitês de Bacias Hidrográficas no âmbito de suas 
competências:

I - decidir pela elaboração dos respectivos Planos de Recursos Hídricos de 
Bacia Hidrográfica;

II - promover a articulação do arranjo técnico, operacional e financeiro neces-
sário à elaboração do Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica;

III - acompanhar os trabalhos durante a elaboração dos Planos de Recursos 
Hídricos de Bacia Hidrográfica;

IV - aprovar os Planos de Recursos Hídricos.

Art. 4º - Os Planos de Recursos Hídricos de Bacia Hidrográfica serão elabora-
dos pelas competentes Agências de Água ou entidades delegatárias de suas 
funções, com apoio da respectiva entidade gestora de recursos hídricos.
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Parágrafo único - Enquanto não for criada a Agência de Água e não houver 
delegação, conforme previsto no art. 51 da Lei nº 9.433, de 1997, os Planos 
de Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas poderão ser elaborados pelas 
entidades gestoras de recursos hídricos, de acordo com a dominialidade das 
águas.

Art. 5º - Em bacias e regiões hidrográficas onde ainda não existam Comitês 
de Bacia Hidrográfica que abranjam a totalidade dessas áreas, o Conselho 
Nacional de Recursos Hídricos, ou o respectivo Conselho Estadual, decidirá 
pela elaboração dos Planos de Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas 
contemplando estas bacias e regiões.

§ 1º - Os Planos de Recursos Hídricos de que trata o caput do artigo serão 
elaborados pela entidade gestora correspondente e acompanhados por uma 
instância especifica.

§ 2º - Essa instância específica de acompanhamento contemplará a partici-
pação das entidades civis de recursos hídricos, usuários das águas e poder 
publico, buscando-se uma representação similar à preconizada para comitês 
de bacia.

§ 3º - A proposta de criação e composição dessa instancia de acompanhamen-
to deverá ser feita pela entidade gestora de recursos hídricos responsável pela 
elaboração do plano, ouvidos ou consultados os segmentos representados no 
respectivo Conselho de Recursos Hídricos.

§ 4º -  A criação e a composição dessa instância de acompanhamento deverão 
ser aprovadas pelo respectivo Conselho de Recursos Hídricos, de acordo com 
a dominialidade das águas.

§ 5º - A instância específica constituída para o acompanhamento de Plano de 
Recursos Hídricos de Bacia Hidrográfica na qual ainda não exista comitê de 
bacia hidrográfica deverá ser indutora da criação do respectivo comitê.

§ 6º - Caberá ao respectivo Conselho de Recursos Hídricos a aprovação dos 
Planos de Recursos Hídricos, que permanecerá vigente até a deliberação do 
Comitê a ser criado.

§ 7º - As entidades gestoras de recursos hídricos deverão fomentar as ações 
necessárias à criação dos respectivos Comitês.

Art. 6º - Os estudos elaborados referentes ao Plano de Recursos Hídricos 
serão divulgados, em linguagem clara, apropriada e acessível a todos, pela 
entidade responsável pela sua elaboração.
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§ 1º - A participação da sociedade em cada etapa de elaboração dar-se-á por 
meio de consultas públicas, encontros técnicos, oficinas de trabalho ou por 
quaisquer outros meios de comunicação, inclusive virtuais, que possibilitem a 
discussão das alternativas de solução dos problemas, fortalecendo a interação 
entre a equipe técnica, usuários de água, órgãos de governo e sociedade civil, 
de forma a contribuir com o Plano de Recursos Hídricos.

§ 2º - Estratégias de Educação Ambiental, Comunicação e Mobilização Social 
serão também empregadas nas etapas respectivas, de forma a contribuir com 
o Plano de Recursos Hídricos.

§ 3º - No caso da inexistência dos comitês, a instância de acompanhamento 
devera aprovar os termos de referencia para desenvolvimento do Plano, in-
cluindo agenda de consultas públicas aos diferentes segmentos da sociedade.

Capítulo III
ARTICULAÇÃO PARA HARMONIZACAO DO PLANO DE RECURSOS 

HÍDRICOS DA BACIA COM OUTROS PLANOS E ESTUDOS

Art. 7º - No processo de elaboração dos Planos de Recursos Hídricos de 
Bacia Hidrográfica, deverão ser considerados as diretrizes do Plano Nacional, 
o(s) Plano(s) Estadual(is) de Recursos Hídricos e outros Planos de Recursos 
Hídricos de Bacia Hidrográfica existentes na sua área de abrangência.

Art. 8º - Os Planos de Recursos Hídricos das Bacias Hidrográficas devem con-
siderar os demais planos, programas, projetos e estudos existentes relaciona-
dos à gestão ambiental, aos setores usuários, ao desenvolvimento regional, 
ao uso do solo, à gestão dos sistemas estuarinos e zonas costeiras, incidentes 
na área de abrangência das respectivas bacias hidrográficas.

Art. 9º - As condições de exutório definidas no Plano de Recursos Hídricos de 
uma Sub-Bacia Hidrográfica deverão estar compatibilizadas com o Plano de 
Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Principal.

§ 1º - Na inexistência do Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica 
do Rio Principal, as condições de exutório serão definidas por seu Comitê de  
Bacia Hidrográfica em articulação com o Comitê da Sub-Bacia Hidrográfica.

§ 2º - Caso não existam o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Principal e o 
seu respectivo Plano de Recursos Hídricos, a proposta de compatibilização 
das condições do exutório da Sub-Bacia Hidrográfica deverá ser definida em 
articulação com as entidades gestoras envolvidas.
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Capítulo IV
DO CONTEUDO DO PLANO

Art. 10 -  Os Planos de Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas deverão ser 
constituídos pelas etapas de diagnóstico, prognóstico e plano de ações, con-
templando os recursos hídricos superficiais e subterrâneos e estabelecendo 
metas de curto, médio e longo prazos e ações para seu alcance, observando o 
art. 7º da Lei nº 9.433, de 1997.

§ 1º - Os Planos de Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas serão elabora-
dos a partir dos dados secundários disponíveis, sem prejuízo da utilização de 
dados primários.

§ 2º - O conteúdo de cada Plano de Recursos Hídricos de Bacia Hidrográfica 
deverá ser estabelecido em Termo de Referência específico, construído 
a partir da articulação entre a entidade gestora de recursos hídricos e o 
Comitê de Bacia, quando ele existir, considerando as especificidades da bacia 
hidrográfica.

Art. 11 - O Diagnóstico da situação atual dos recursos hídricos deverá incluir, 
no mínimo, os seguintes aspectos:

I - caracterização da bacia hidrográfica considerando aspectos físicos, bióticos, 
socioeconômicos, políticos e culturais.

II - caracterização da infraestrutura hídrica;

III - avaliação do saneamento ambiental;

IV - avaliação quantitativa e qualitativa das águas superficiais e subterrâneas;

V - avaliação do quadro atual dos usos da água e das demandas hídricas 
associadas;

VI - balanço entre as disponibilidades e demandas hídricas avaliadas;

VII - caracterização e avaliação da rede de monitoramento quali-quantitativa 
dos recursos hídricos;

VIII - identificação de áreas sujeitas à restrição de uso com vistas a proteção 
dos recursos hídricos;

IX - avaliação do quadro institucional e legal da gestão de recursos hídricos, 
estágio de implementação da política de recursos hídricos, especialmente dos 
instrumentos de gestão;

X - identificação de políticas, planos, programas e projetos setoriais que inter-
firam nos recursos hídricos;
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XI - caracterização de atores relevantes para a gestão dos recursos hídricos e 
dos conflitos identificados.

Art. 12 - A etapa de Prognóstico deverá propor cenários futuros, compatíveis 
com o horizonte de planejamento, devendo abranger, no mínimo, os seguin-
tes aspectos:

I - a análise dos padrões de crescimento demográfico e econômico e das 
políticas, planos, programas e projetos setoriais relacionados aos recursos 
hídricos;

II - proposição de cenário tendencial, com a premissa da permanência das 
condições demográficas, econômicas e políticas prevalecentes, e de cenários 
alternativos;

III - avaliação das demandas e disponibilidades hídricas dos cenários 
formulados;

IV - balanço entre disponibilidades e demandas hídricas com identificação de 
conflitos potenciais nos cenários;

V - avaliação das condições da qualidade da água nos cenários formulados 
com identificação de conflitos potenciais;

VI - as necessidades e alternativas de prevenção, ou mitigação das situações 
críticas identificadas;

VII - definição do cenário de referência para o qual o Plano de Recursos 
Hídricos orientará suas ações.

Art. 13 - O Plano de Ações visa a mitigar, minimizar e se antecipar aos proble-
mas relacionados aos recursos hídricos superficiais e subterrâneos, de forma 
a promover os usos múltiplos e a gestão integrada, devendo compreender, 
no mínimo:

I - definição das metas do plano;

II - ações ou intervenções requeridas, organizadas em componentes, progra-
mas e subprogramas, com justificativa, objetivos, executor, investimentos, 
fontes possíveis de recursos, prazo de implantação;

III - prioridades e cronograma de investimentos;

IV - diretrizes para os instrumentos de gestão;

V - arranjo institucional ou recomendações de ordem institucional para aper-
feiçoamento da gestão dos recursos hídricos e para implementação das ações 
requeridas;
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VI - recomendações de ordem operacional para a implementação do plano;

VII - indicadores que permitam avaliar o nível de implementação das ações 
propostas;

VIII -recomendações para os setores usuários, governamental e sociedade 
civil.

Capitulo V
DA IMPLEMENTAÇÃO E DAS REVISÕES DO PLANO

Art. 14 - O Plano de Recursos Hídricos deverá ser orientado por uma estraté-
gia de implementação que compatibilize os recursos financeiros com as ações 
previstas, bem como a sustentabilidade hídrica e operacional das interven-
ções previstas.

Art. 15 - A periodicidade da revisão do Plano de Recursos Hídricos de Bacia 
Hidrográfica deverá ser estabelecida considerando o horizonte de plane-
jamento, as especificidades da bacia hidrográfica e deverá ser baseada na 
avaliação de sua implementação podendo sofrer emendas complementares, 
corretivas ou de ajuste.

Art. 16 - O processo de elaboração do Plano pautar-se-á pelas diretrizes 
previstas nesta resolução, sem prejuízo de outras exigências previstas na 
legislação vigente.

Art. 17 - Fica revogada a Resolução CNRH nº 17, de 29 de maio de 2001.

Art. 18 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

IZABELLA TEIXEIRA
Presidente

PEDRO WILSON GUIMARÃES
Secretário-Executivo
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RESOLUÇÃO CNRH Nº 150,  
DE 28 DE JUNHO DE 2013

PRORROGA O PRAZO PARA REAVALIAÇÃO DOS 
MECANISMOS E VALORES DE COBRANÇA RE
FERENTES AOS USOS DE RECURSOS HÍDRICOS 
PARA A TRANSPOSIÇÃO DAS ÁGUAS DA BACIA 
HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL PARA A 
BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO GUANDU.

O CONSELHO NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS - CNRH, no uso das compe-
tências que lhe são conferidas pelas Leis nos 9.433, de 8 de janeiro de 1997, e 
9.984, de 17 de julho de 2000, e tendo em vista o disposto nos art. 22 e 23 do 
seu Regimento Interno, sobretudo, a de estabelecer os critérios gerais para a 
cobrança pelo uso de recursos hídricos, bem como deliberar sobre questões 
que lhe forem encaminhadas pelos Comitês de Bacia Hidrográfica;

Considerando a Década Brasileira da Água, instituída pelo Decreto de 22 de 
março de 2005, cujos objetivos são promover e intensificar a formulação e 
implementação de políticas, programas e projetos relativos ao gerenciamento 
e uso sustentável da água;

Considerando a competência do Conselho para a definição dos valores a se-
rem cobrados pelo uso de recursos hídricos de domínio da União, e, também, 
definir, em articulação com os respectivos Comitês de Bacia Hidrográfica, as 
prioridades de aplicação dos recursos a que se refere o caput do art. 22, da Lei 
nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997;

Considerando a Resolução CNRH nº 48, de 21 de março de 2005 do Conselho 
Nacional de Recursos Hídricos que estabelece critérios gerais para a cobrança 
pelo uso dos recursos hídricos;

Considerando o estabelecido no artigo 5º da Deliberação CEIVAP nº 15, de 
4 de novembro de 2002 do CEIVAP, que determina que, para a cobrança dos 
usos de recursos hídricos para transposição do rio Paraíba do Sul para a bacia 
do rio Guandu, deverão ser negociados critérios a serem aprovados no âmbito 
da Agência Nacional de Águas - ANA, Governo do Estado do Rio de Janeiro, 
CEIVAP e do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Guandu;
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RESOLUÇÃO CNRH Nº 150/13

Considerando a proposta contida na Deliberação nº 52, de 16 de setembro de 
2005, do Comitê para Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul-
CEIVAP, que estabelece mecanismos e sugere os valores para a cobrança pelo 
uso dos recursos hídricos transpostos desta bacia para a Bacia Hidrográfica do 
Rio Guandu;

Considerando o estabelecido na Resolução CNRH nº 66, de 07 de dezembro 
de 2006, que define o prazo de três anos para a reavaliação dos mecanismos 
e valores de cobrança estabelecidos na Deliberação CEIVAP nº 52, de 2005; e

Considerando que ANA elaborou estudos técnicos indicando ao CNRH a apro-
vação dos mecanismos e dos valores de cobrança propostos na Deliberação 
CEIVAP nº 52, de 2005, 

Resolve:

Art. 1º - Prorrogar até 31 de dezembro de 2013 o prazo para reavaliação, 
pelo CEIVAP dos mecanismos e valores de cobrança estabelecidos em sua 
Deliberação CEIVAP nº52, de 2005 e Resolução CNRH nº 66, de 07 de dezem-
bro de 2006.

Art. 2º - Ratificar os mecanismos e valores de cobrança estabelecidos pela 
Deliberação CEIVAP nº 52, de 2005, e aprovados pela Resolução CNRH nº 66, 
de 07 de dezembro de 2006.

Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

IZABELLA TEIXEIRA
Presidente

NEY MARANHÃO
Secretário-Executivo



316 Base Legal para a Gestão das Águas do Estado do Rio de Janeiro (1997-2021)

RESOLUÇÃO CNRH Nº 184,  
DE 7 DE DEZEMBRO DE 2016

ESTABELECE DIRETRIZES E CRITÉRIOS GERAIS 
PARA DEFINIÇÃO DAS DERIVAÇÕES E CAPTAÇÕES 
DE RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS E SUBTER
RÂNEOS, E LANÇAMENTOS DE EFLUENTES EM 
CORPOS DE ÁGUA E ACUMULAÇÕES DE VOLUMES 
DE ÁGUA DE POUCA EXPRESSÃO, CONSIDERADOS 
INSIGNIFICANTES, OS QUAIS INDEPENDEM DE 
OUTORGA DE DIREITO DE USO DE RECURSOS 
HÍDRICOS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

O CONSELHO NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS, no uso das competências 
que lhe são conferidas pelas Leis nºs 9.433, de 8 de janeiro de 1997, e 9.984, 
de 17 de julho de 2000, e tendo em vista o disposto em seu Regimento Inter-
no, anexo à Portaria MMA nº 437, de 8 de novembro de 2013, e 

Considerando que, segundo a Constituição Federal de 1988, art. 21, inciso XIX, com-
pete à União definir critérios de outorga de direito de uso de recursos hídricos; 

Considerando que a Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, art. 12, § 1º, incisos 
II e III, prevê a possibilidade de haver derivações, captações, lançamentos de 
efluentes e acumulações de volumes de água que independem de outorga de 
direito de uso de recursos hídricos; 

Considerando que a Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, estabelece no art. 
38, inciso V, que compete aos Comitês de Bacia Hidrográfica, no âmbito de 
sua área de atuação, propor ao Conselho Nacional e aos Conselhos Estaduais 
de Recursos Hídricos as acumulações, derivações, captações e lançamentos 
de pouca expressão, para efeito de isenção da obrigatoriedade de outorga de 
direito de uso de recursos hídricos, de acordo com os domínios destes; 

Considerando que o disposto no parágrafo único do art. 5º da Resolução CNRH 
nº 16, de 8 de maio de 2001, define que critérios específicos de vazões ou acu-
mulações de água consideradas insignificantes serão estabelecidos nos planos de 
recursos hídricos, devidamente aprovados pelos correspondentes Comitês de Ba-
cia Hidrográfica ou, na inexistência destes, pela autoridade outorgante; Resolve: 
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Art. 1º.Estabelecer diretrizes e critérios gerais para definição das derivações 
e captações de recursos hídricos superficiais e subterrâneos, lançamentos de 
efluentes em corpos de água e acumulações de volumes de água de pouca 
expressão, considerados insignificantes, os quais independem de outorga de 
direito de uso de recursos hídricos. 

Art. 2º. Os critérios específicos de derivações, captações, lançamentos de 
efluentes ou acumulações de volumes de água de pouca expressão, considera-
dos insignificantes, serão estabelecidos no respectivo plano de recursos hídri-
cos, propostos pelos Comitês de Bacia Hidrográfica e aprovados pelos Conselhos 
Estaduais ou Conselho Nacional de Recursos Hídricos, respeitados os domínios. 

Parágrafo único. Na inexistência de Comitês de Bacia ou na ausência de suas 
propostas, os critérios específicos de derivações, captações, lançamentos de 
efluentes ou acumulações de volumes de água de pouca expressão, conside-
rados insignificantes, serão definidos, em caráter provisório, pelas respectivas 
autoridades outorgantes. 

Art. 3º. Para o estabelecimento de critérios específicos de derivações, cap-
tações, lançamentos de efluentes ou acumulações de volumes de água de 
pouca expressão, considerados insignificantes, deverão ser observadas as 
características hidrológicas das bacias ou regiões hidrográficas, as caracte-
rísticas hidrogeológicas dos aquíferos contemplados e as características das 
demandas existentes. 

Art. 4º. No estabelecimento de critérios específicos para derivações, capta-
ções, lançamentos de efluentes ou acumulações de volumes de água de pou-
ca expressão, considerados insignificantes, a autoridade outorgante poderá 
adotar os seguintes critérios: 

I - percentual da referência volumétrica de determinada porção de aquífero 
como limite individual de captação; 

II - percentual da vazão de referência de determinado corpo hídrico superfi-
cial como limite individual de captação ou derivação; 

III - percentual de volume ou da vazão de referência como limite individual 
para diluição de carga poluente lançada em corpo hídrico superficial;

IV - limite individual para as acumulações de volumes de água; 

V - limite percentual de comprometimento coletivo quantitativo de porções 
de aquífero; 
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VI - limite percentual de comprometimento coletivo quantitativo e qualitativo 
de corpo hídrico superficial. 

§1º. No estabelecimento dos limites previstos nos incisos V e VI deverá ser 
considerado o efeito cumulativo,em um mesmo corpo hídrico, de todas as 
derivações, captações, lançamentos ou acumulações de volumes de água de 
pouca expressão, considerados insignificantes; 

§ 2º. A autoridade outorgante, ao constatar o comprometimento referido nos 
incisos V e VI, poderá rever ou informar ao Comitê de Bacia Hidrográfica sobre 
a necessidade da revisão dos critérios específicos. 

Art. 5º. As vazões ou volumes destinados à diluição de cargas de fósforo ou 
nitrogênio contidas nos efluentes lançados em reservatório, lago ou trecho de 
curso d’água que estejam em processo de eutrofização ou eutrofizados, não 
poderão ser considerados insignificantes. 

Art. 6º. Para fins de atendimento aos limites estabelecidos pela entidade 
competente, a autoridade outorgante poderá considerar o efeito cumulativo 
de todas as derivações, captações, lançamentos e acumulações do empreen-
dimento em um mesmo corpo hídrico. 

Art. 7º. Os critérios específicos para as derivações, captações, lançamentos de 
efluentes e acumulações de volumes de água de pouca expressão, considera-
dos insignificantes, poderão ser revistos quando o limite percentual de compro-
metimento referente a todos os usos existentes no corpo hídrico for alcançado.

 § 1º. Caberá à autoridade outorgante considerar no balanço hídrico a so-
matória dos usos outorgados e dos usos que independem de outorga com a 
finalidade de controlar o percentual de comprometimento do corpo hídrico-
referidono caput; 

§ 2º. A autoridade outorgante, ao constatar o comprometimento referido no 
caput, poderá rever ou informar ao Comitê de Bacia Hidrográfica sobre a ne-
cessidade da revisão dos critérios específicos. 

Art. 8º. Em bacias hidrográficas, corpos hídricos superficiais ou subterrâneos, 
trechos ou porções deles considerados críticos quanto à demanda ou dispo-
nibilidade hídrica, em seus aspectos quantitativos e qualitativos, poderão ser 
definidos novos critérios específicos para as derivações, captações, lançamen-
tos de efluentes ou acumulações de volumes de águade pouca expressão, 
considerados insignificantes. 
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Art. 9º. Os usos de recursos hídricos de curta duração poderão ser considerados 
como aqueles que independem de outorga de direito de uso de recursos hídri-
cos, mediante solicitação do usuário e manifestação da autoridade outorgante. 

Art. 10. As derivações, captações, lançamentos de efluentes ou acumulações 
de volumes de água, de pouca expressão, considerados insignificantes, deve-
rão estar cadastrados na autoridade outorgante, para fins de regularização do 
uso de recursos hídricos. 

§1 º O conjunto de dados e informações sobre usuários, usos e interferências 
nos recursos hídricos a que se refere o caput poderá ser obtido por meios 
diretos ou indiretos, condicionado à validação pelo órgão outorgante. 

§2 º O conjunto de dados e informações a que se refere o §1º deverá compor a base 
de dados de usuários de recursos hídricos da respectiva autoridade outorgante. 

Art. 11. Aplicam-se às derivações, captações, lançamentos de efluentes ou 
acumulações de volumes de água de pouca expressão, considerados insignifi-
cantes, as normas relativas à fiscalização dos usos de recursos hídricos. 

Art. 12. As derivações, captações, lançamentos de efluentes e acumulações 
de volumes de água de pouca expressão, considerados insignificantes, estão 
isentos da cobrança pelo uso de recursos hídricos nos termos do art. 20, da 
Lei 9.433, de 1997. 

Art. 13. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

JOSÉ SARNEY FILHO 
Presidente do Conselho Nacional de 

Recursos Hídricos

JAIR VIEIRA TANNÚS JUNIOR  
Secretário-Executivo do CNRH
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RESOLUÇÃO CNRH Nº 188,  
DE 7 DE DEZEMBRO DE 2016

ALTERA O PERCENTUAL DE REPASSE REFERENTE 
À COBRANÇA PELAS ÁGUAS TRANSPOSTAS DA 
BACIA DO RIO PARAÍBA DO SUL PARA A BACIA DO 
RIO GUANDU. 

O CONSELHO NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS, no uso das competências 
que lhe são conferidas pelas Leis nos 9.433, de 8 de janeiro de 1997, e 9.984, 
de 17 de julho de 2000, e tendo em vista o disposto em seu Regimento Inter-
no, Anexo à Portaria no 437, de 8 de novembro de 2013, e o que consta do 
Processo no 02000.002267/2013-90, e

Considerando a competência do Conselho Nacional de Recursos Hídricos para a 
definição dos valores a serem cobrados pelo uso de recursos hídricos de domínio 
da União, e também definir em articulação com os respectivos comitês de bacia 
hidrográfica, as prioridades de aplicação dos recursos a que se refere o caput do art. 
22, da Lei no 9.433, de 8 de janeiro de 1997;

Considerando a Resolução no 48, de 21 de março de 2005, do Conselho Nacional 
de Recursos Hídricos que estabelece critérios gerais para a cobrança pelo uso dos 
recursos hídricos;

Considerando a proposta contida na Deliberação no 233, de 9 de maio de 2016, do 
Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul-CEIVAP que esta-
belece alteração dos dispositivos referentes à cobrança pelas águas transpostas da 
Bacia do rio Paraíba do Sul para a Bacia do rio Guandu;

Considerando o disposto na Resolução no 150, de 28 de junho de 2013, do Conselho 
Nacional de Recursos Hídricos que prorroga o prazo para reavaliação dos mecanis-
mos e valores de cobrança referentes aos usos de recursos hídricos para a transpo-
sição das águas da bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul para a bacia hidrográfica 
do rio Guandu;

Considerando o estado do Rio de Janeiro responsável pelo repasse dos valores arre-
cadados na Bacia do rio Guandu para a Bacia do rio Paraíba do Sul, no que se refere 
à cobrança pelas águas transpostas da Bacia do rio Paraíba do Sul para a Bacia do 
rio Guandu;
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Considerando o inciso IV do Art. 11 da Lei no 4.247, de 2003, do estado do Rio de 
Janeiro, alterado pela Lei no 5.234, de 2008, que diz que “em virtude da transposição 
das águas do rio Paraíba do Sul para a bacia do rio Guandu, serão aplicados, obriga-
toriamente, na bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul, 15% (quinze por cento) dos 
recursos oriundos da cobrança pelo uso de água bruta na bacia hidrográfica do rio 
Guandu, até que novos valores sejam aprovados pelo Comitê para Integração da 
Bacia do Rio Paraíba do Sul-CEIVAP e Comitê Guandu, e referendado pelo CERHI”, e

Considerando o Parecer Técnico Conclusivo no 01/2016/CTCOB/CNRH/MMA, Resol-
ve:

Art. 1o Aprovar a alteração do valor percentual de repasse da cobrança pelas 
águas transpostas da Bacia do rio Paraíba do Sul para a Bacia do rio Guandu 
proposto pelo CEIVAP, por intermédio de sua Deliberação no 233, de 9 de maio 
de 2016, passando do percentual de 15% (quinze por cento) para 20% (vinte por 
cento) dos recursos arrecadados pela cobrança pelo uso da água bruta na Bacia 
Hidrográfica do Rio Guandu.

Art. 2o A aplicação dos recursos a que se refere o caput, seguirá o plano de aplicação 
proposto pela agência de água e aprovado pelo CEIVAP.

Art. 3o Para futuras alterações do valor percentual de repasse dos recursos arreca-
dados pela cobrança pelo uso de água bruta na bacia hidrográfica do rio Guandu 
para a bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul, acordadas pelo CEIVAP e Comitê 
Guandu, e referendadas pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Rio de Ja-
neiro, conforme a Lei Estadual no 4.247, de 2003, não há necessidade de delibera-
ção do Conselho Nacional de Recursos Hídricos.

Art. 4o  Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

JOSÉ SARNEY FILHO 
Presidente do Conselho Nacional de 

Recursos Hídricos

JAIR VIEIRA TANNÚS JUNIOR  
Secretário-Executivo do CNRH
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RESOLUÇÃO CNRH Nº 192,  
DE 19 DE DEZEMBRO DE 2017

DISPÕE SOBRE O PROCEDIMENTO PARA ATUALIZAÇÃO 
DOS PREÇOS PÚBLICOS UNITÁRIOS COBRADOS PELO 
USO DE RECURSOS HÍDRICOS DE DOMÍNIO DA UNIÃO, 
DE QUE TRATA A LEI Nº 9.433, DE 8 DE JANEIRO DE 1997.

O CONSELHO NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS, no uso das competências 
que lhe são conferidas pelas Leis nºs 9.433, de 8 de janeiro de 1997, e 9.984, 
de 17 de julho de 2000, e tendo em vista o disposto em seu Regimento Inter-
no, anexo à Portaria MMA nº 437, de 8 de novembro de 2013, e o que consta 
do Processo Administrativo nº 02000.211624/2017-32 e 

Considerando que compete ao CNRH estabelecer critérios gerais para cobran-
ça pelos usos de recursos hídricos; 

Considerando que compete ao CNRH estabelecer diretrizes complementares para im-
plementação da Política Nacional de Recursos Hídricos, aplicação de seus instrumentos e 
atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos; e aprovar os valo-
res a serem cobrados pelo uso de recursos hídricos de domínio da União sugeridos pelos 
comitês de bacia hidrográfica, nos termos do inciso VI do art. 4º da Lei nº 9.984, de 2000; 

Considerando o disposto nos artigos 19 e 22 da Lei nº 9.433/97 e, em espe-
cial, os objetivos da cobrança: o reconhecimento da água como um bem eco-
nômico; o incentivo a racionalização do uso da água; a obtenção de recursos 
para financiamento dos programas e intervenções contemplados nos planos 
de recursos hídricos; e assegurar a viabilidade financeira da Agência; 

Considerando que a viabilidade técnica e econômica da cobrança pelo uso de re-
cursos hídricos exerce papel de fundamental importância na implementação dos 
Planos de Recursos Hídricos e na indução do usuário aos procedimentos de raciona-
lização, conservação, recuperação e manejo sustentável das bacias hidrográfica; e 

Considerando a necessidade de recomposição e conservação dos valores reais dos 
preços unitários definidos pela Conselho Nacional de Recursos Hídricos, Resolve: 

Art. 1º Estabelecer procedimentos para a atualização dos preços públicos unitários 
cobrados pelo uso de recursos hídricos de domínio da União. 

Art. 2º Os preços públicos unitários definidos para a cobrança pelo uso de recursos 
hídricos de domínio da União serão atualizados com base na variação do Índice Na-
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cional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística – IBGE ou de índice que vier a sucedê-lo, observado o disposto no artigo 3º. 

§ 1º Os Comitês de Bacia Hidrográfica de rios de domínio da União poderão apre-
sentar ao CNRH proposta de outro índice oficial, desde que devidamente justifica-
da, para o exercício subsequente a aprovação da matéria no plenário do Conselho. 

§2º Para o exercício de 2018 e anos subsequentes, aplicar-se-á a variação do 
IPCA/IBGE ao preço público unitário vigente no interstício de 12 (doze) meses, 
apurado em outubro do ano anterior. 

Art. 3º - Os Comitês de Bacia Hidrográfica de rios de domínio da União poderão 
submeter à aprovação do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, na forma do 
disposto nos artigos 35 e 38 da Lei nº 9433/1997, até o dia 30 de junho de cada 
ano, mecanismos de adequação e atualização de valores a serem cobrados no ano 
subsequente pelo uso dos recursos hídricos de domínio da União. 

§1º A adequação de que trata o caput deverá garantir a compatibilidade entre os valores 
arrecadados e os valores a serem aplicados na aquisição de bens e nas atividades opera-
cionais e administrativas das agências de bacias ou entidades delegatárias e comitês, ob-
servados os princípios da valorização da água e da capacidade contributiva dos usuários.

§2º Caso o comitê não apresente a proposta para a recomposição dos valores co-
brados nos exercícios anteriores à aprovação da presente Resolução, aplicar-se-á, 
para o exercício de 2019, a variação do IPCA/IBGE ao preço público unitário vigente 
do mês da sua aprovação por Resolução do CNRH até o mês de outubro de 2018. 

§3º O prazo mencionado no caput deste artigo tem seu início na data de publicação 
da presente Resolução. 

Art. 4º Caberá à Agência Nacional de Águas: 

I - verificar e dar publicidade a variação do IPCA/IBGE, no prazo de até 15 (quinze) 
dias, a que se refere aos artigos 2º e 3º desta Resolução; 

II - dar publicidade aos preços públicos unitários que terão vigência para o exercício 2018 
e para os exercícios seguintes no prazo de 15 dias após a publicação do índice pelo IBGE. 

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

JOSÉ SARNEY FILHO 
Presidente do Conselho Nacional de 

Recursos Hídricos

JAIR VIEIRA TANNÚS JUNIOR  
Secretário-Executivo do CNRH

RESOLUÇÃO CNRH Nº 192/17
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RESOLUÇÃO CNRH Nº 200,  
DE 4 DE SETEMBRO DE 2018

DEFINE MECANISMOS E VALORES DE COBRANÇA 
PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS DE DOMÍNIO 
DA UNIÃO EXISTENTES EM ÁREAS INSERIDAS EM 
UNIDADES ESTADUAIS DE GERENCIAMENTO DE 
RECURSOS HÍDRICOS, A SUA APLICAÇÃO E OU
TROS PROCEDIMENTOS.

O CONSELHO NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS, no uso das competências que 
lhe são conferidas pelas Leis n°s 9.433, de 8 de janeiro de 1997, 9.984, de 17 de 
julho de 2000, e 12.334, de 20 de setembro de 2010, e tendo em vista o disposto 
no seu Regimento Interno, anexo à Portaria n° 437, de 8 de novembro de 2013, e 
o que consta no Processo Administrativo n° 02000.210185/2017-41, e

Considerando a diretriz geral de ação para implementação da Política Nacio-
nal de Recursos Hídricos de adequação da gestão de recursos hídricos às di-
versidades físicas, bióticas, demográficas, econômicas, sociais e culturais das 
diversas regiões do País;

Considerando o art. 4° da Lei n° 9.433, de 1997, que a União articular-se-á com 
os Estados tendo em vista o gerenciamento dos recursos hídricos de interes-
se comum; Considerando a competência do CNRH para estabelecer diretrizes 
complementares para a implementação da Política Nacional de Recursos Hí-
dricos, aplicação de seus instrumentos e a atualização do Sistema Nacional de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos;

Considerando a competência do CNRH para estabelecer critérios gerais para a 
cobrança pelo uso de recursos hídricos;

Considerando que compete aos Comitês de Bacia Hidrográfica estabelecer os 
mecanismos de cobrança pelo uso de recursos hídricos e sugerir os valores a 
serem cobrados;

Considerando a competência do CNRH para definir os valores a serem cobrados 
pelo uso de recursos hídricos de domínio da União, com base nos mecanismos 
e quantitativos sugeridos pelos Comitês de Bacia Hidrográfica;

Considerando a Resolução CNRH n° 109, de 13 de abril de 2010, que cria Unida-
des de Gestão de Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas de rios de domínio da 
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União-UGRHs e estabelece procedimentos complementares para criação e acom-
panhamento dos comitês de bacia;

Considerando que o § 1°  do art. 2 da Resolução CNRH n° 109, de 2010, a 
UGRH pode abranger a totalidade de uma bacia hidrográfica; sub-bacia hi-
drográfica de tributário do curso de água principal da bacia, ou de tributário 
desse tributário; ou grupo de bacias ou sub-bacias hidrográficas contíguas;

Considerando a macro diretriz do Plano Nacional de Recursos Hídricos de es-
tabelecer e aperfeiçoar o sistema de cobrança pelo uso de recursos hídricos, 
adequando as peculiaridades regionais, e de forma negociada, aos comitês, 
aos órgãos gestores e aos usuários, destinando a aplicação dos recursos à 
bacia de origem; Resolve:

Art. 1º Definir os mecanismos e valores a serem cobrados pelo uso de recur-
sos hídricos de domínio da União existentes em áreas inseridas em Unidades 
Estaduais de Gerenciamento de Recursos Hídricos, cuja cobrança pelo uso de 
recursos hídricos de domínio estadual estiver implementada.

Art. 2º Aplicar-se-á, para a cobrança pelo uso de recursos hídricos de domínio 
da União existentes em áreas inseridas em Unidades Estaduais de gerencia-
mento de recursos Hídricos, os mesmos mecanismos e valores definidos na 
bacia hidrográfica para a cobrança pelo uso de recursos hídricos de domínio 
estadual.

Parágrafo único. Entende-se como Unidades Estaduais de Gerenciamento de 
Recursos hídricos, a totalidade de uma bacia hidrográfica, sub-bacia hidrográ-
fica de tributário do curso de água principal da bacia, ou de tributário desse 
tributário, ou grupo de bacias ou sub-bacias hidrográficas contíguas, definido 
pelo respectivo Sistema Estadual de Recursos Hídricos.

Art. 3º A aplicação dos valores arrecadados com a cobrança pelo uso de recur-
sos hídricos de domínio  da União existentes em áreas inseridas em Unidades 
Estaduais de Gerenciamento de Recursos Hídricos, objeto da presente reso-
lução, será realizada conforme disposto no 6º art. 4º da Lei nº  9.984, de 17 
de julho de 2000 de respeitará o plano e aplicação aprovado pelo respectivo 
Comitê de Bacia Hidrográfica e os planos de recursos hídricos.

Parágrafo único. Caberá aos respectivos Comitês de Bacia Hidrográfica em 
que estiverem inseridos os corpos hídricos objeto desta resolução adotar as 
providências e definir as diretrizes necessárias para a adequação dos instru-
mentos de gestão aos objetivos desta resolução.

RESOLUÇÃO CNRH Nº 200/18
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Art. 4º A cobrança pelo uso de recursos hídricos de domínio da União existentes em 
áreas inseridas em Unidades Estaduais de Gerenciamento de Recursos Hídricos terá 
início após a formalização do instrumento que atenda ao disposto no 6º do art. 4º da 
Lei nº 9.984, de 2000.

Art. 5º A Agência Nacional de Águas deverá, após um período de 5 (cinco) anos da 
vigência desta resolução, apresentar estudos de avaliação dos resultados da aplicação 
dos mecanismos e valores da cobrança pelo uso dos recursos hídricos de domínio 
da União existentes em áreas inseridas em Unidades Estaduais de Gerenciamento de 
Recursos Hídricos, considerando a possibilidade de revisão do presente ato normativo 
pelo CNRH.

Art. 6º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

RESOLUÇÃO CNRH Nº 200/18

EDSON DUARTE 
Presidente do Conselho Nacional de 

Recursos Hídricos

JAIR VIEIRA TANNÚS JUNIOR  
Secretário-Executivo do CNRH
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RESOLUÇÃO CNRH Nº 205,  
DE 16 DE OUTUBRO DE 2018

DISPÕE SOBRE A ATUALIZAÇÃO DO PREÇO 
PÚBLICO UNITÁRIO DA COBRANÇA PELO USO DE 
RECURSOS HÍDRICOS   DE DOMÍNIO DA UNIÃO NA 
BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL.

O CONSELHO NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS, no uso das competências que 
lhe são conferidas pelos art. 35 da Lei n° 9.433, de 8 de janeiro de 1997, art. 2° da 
Lei 9.984, de 17 de julho de 2000, art. 1, XIV, do Decreto n° 4.613, de 11 de março 
de 2003, e tendo em vista o disposto na Resolução CNRH n°192, de 19 de dezem-
bro de 2017, e no anexo da Portaria MMA n° 437, de 8 de novembro de 2013, que 
trata do seu Regimento Interno, Resolve: 

Art. 1° Aprovar a atualização do Preço Público Unitário da cobrança pelo uso de 
recursos hídricos de domínio da União na Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul.

Art. 2° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

EDSON DUARTE 
Presidente do Conselho Nacional de 

Recursos Hídricos

JAIR VIEIRA TANNÚS JUNIOR  
Secretário-Executivo do CNRH
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RESOLUÇÃO CNRH Nº 222,  
DE 15 DE DEZEMBRO DE 2020

DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO EXCEPCIONAL PARA 
UTILIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS EXISTENTES 
EM CAIXA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020, PARA CUST EIO 
ADMINISTRATIVO DAS ENTIDADES DELEGA  TÁRIAS, 
NO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES DE AGÊNCIA DE ÁGUA, 
EM RAZÃO DOS EFEITOS DO ESTADO DE CALAMIDADE 
PÚBLICA DECORRENTE DA PANDEMIA DE COVID19.

O CONSELHO NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS (CNRH), no uso das competên-
cias que lhe são conferidas pelo art. 35, inciso VI da Lei n. 9.433, de 8 de janeiro 
de 1997, pela Lei n. 9.984, de 17 de julho de 2000, pelo Decreto n. 10.000, de 3 
de setembro de 2019, e na forma do seu Regimento Interno, e, conforme o disposto 
no Decreto Legislativo n. 6, de 20 de março de 2020, e considerando os ele-
mentos do Processo n. 59000.015079/2020-78, resolve:

Art. 1° Autorizar, excepcionalmente, durante o exercício de 2020, como medida 
emergencial de enfrentamento aos efeitos da pandemia da COVID-19, os Comitês 
de Bacia Hidrográfica a deliberarem que suas Entidades Delegatárias, no exer-
cício da função de Agência de Água, utilizem os recursos de investimentos, 
oriundos da cobrança pelo uso da água e de suas aplicações financeiras, 
disponíveis em caixa, a que se refere o caput do art. 22 da Lei 9.433, de 1997, 
observado o limite disposto no §1º do referido dispositivo, para o pagamento 
de despesas administrativas de custeio.

Art. 2° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

ROGÉRIO SIMONETTI MARINHO 
Presidente do Conselho Nacional de 

Recursos Hídricos

SÉRGIO LUIZ SOARES DE SOUZA COSTA 
Secretário-Executivo do CNRH



Resoluções do 
Conselho Estadual 
de Recursos Hídricos 
(CERHI)
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RESOLUÇÃO CERHIRJ Nº 05,  
DE 25 DE SETEMBRO DE 2002

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.

O CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS, no uso de suas atribuições 
legais e em cumprimento ao disposto no Decreto nº 27.208, de 02 de outubro 
de 2000, Art. 2º, incisos III, IV , V; e 

CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer diretrizes para a formação, 
organização e funcionamento de Comitê de Bacia Hidrográfica, de forma a 
implementar o Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos, 
conforme estabelecido pela Lei nº 3.239, de 02 de agosto de 1999.

Resolve:

Art. 1º - Os Comitês de Bacias Hidrográficas - CBHs, integrantes do Sistema 
Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos, serão organizados e institu-
ídos e terão seu funcionamento em conformidade com o disposto nos Artigos 
52, 53, 54 e 55 da Lei nº 3.239, de 2 de agosto de 1999, observados os critérios 
gerais estabelecidos nesta Resolução e de acordo com as diretrizes em anexo.

§ 1º - Os CBHs são órgãos colegiados, vinculados ao Conselho Estadual de 
Recursos Hídricos - CERHI, com atribuições normativas, deliberativas e 
consultivas a serem exercidas na sua área de atuação e jurisdição, podendo 
ser instituídos em bacias ou sub-bacias hidrográficas de rios de domínio do 
estado do Rio de Janeiro.

§ 2º - Somente poderá ser criado Comitê de Bacia Hidrográfica quando não 
houver dependência quanto ao uso das águas, em relação a outro Comitê já 
existente, na mesma unidade hidrográfica. Os critérios ficarão estabelecidos 
em resolução própria do Conselho Estadual de Recursos Hídricos.

§ 3º - A instituição de CBHs em rios de domínio do estado do Rio de Janeiro 
será efetivada por ato do Governador, mediante solicitação do CERHI. 
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§ 4º - Os CBHs deverão adequar a gestão de recursos hídricos às diversidades 
físicas, bióticas, demográficas, econômicas, sociais e culturais da respectiva 
área de atuação.

Art. 2º - Cada CBH terá como área de atuação e jurisdição a seguinte 
abrangência:

I - a totalidade de uma bacia hidrográfica de cursos de água de primeira ou 
segunda ordem; ou

II - um grupo de bacias hidrográficas contíguas que guardem entre si identida-
des que justifiquem sua integração, sejam elas físicas, bióticas, demográficas, 
culturais ou sociais.

Art. 3º - A coordenação das atividades dos agentes públicos e privados, pre-
vista no Art. 53 da Lei 3.239, dar-se-á através do atendimento às prioridades 
elencadas pelo CBH, respeitando o PBH, resguardadas as competências legais 
das instituições públicas.

Parágrafo único - Os planos de recursos hídricos e as decisões tomadas por 
Comitês de Bacias Hidrográficas de sub-bacias deverão ser compatibilizados 
com os planos e decisões referentes à respectiva bacia hidrográfica, visando 
atender o disposto no § 2º -  do Art. 1º da Lei nº 3.239.

Art. 4º - São atribuições e competências dos CBHs:

I - arbitrar, em primeira instância administrativa, os conflitos relacionados aos 
recursos hídricos da sua área de atuação;

II - aprovar e encaminhar ao CERHI, proposta do Plano de Bacia Hidrográfica 
(PBH), para ser referendada;

III - orientar e acompanhar a execução do PBH e determinar providências para 
o cumprimento de suas metas;

IV - solicitar ao CERHI, autorização para constituição da respectiva Agência 
de Água;

V - aprovar as propostas técnicas da Agência de Água;

VI - aprovar as condições e critérios de rateio dos custos das obras de uso 
múltiplo ou de interesse comum ou coletivo, a serem executadas na sua área 
de atuação;

VII - elaborar o relatório anual sobre a situação dos recursos hídricos da sua 
área de atuação.

RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 05/02
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VIII - propor o enquadramento dos corpos de água da bacia hidrográfica, em 
classes de uso e conservação, e encaminhá-lo para homologação do CERHI, 
após avaliação técnica pelo órgão competente do Poder Executivo, de acordo 
com o disposto no Art. 17 da Lei nº 3.239/99;

IX - propor os valores a serem cobrados e aprovar os critérios de cobrança 
pelo uso da água da bacia hidrográfica, submetendo-os à homologação do 
CERHI;

X - encaminhar ao CERHI, para efeito de isenção da obrigatoriedade de ou-
torga de direito de uso de recursos hídricos, as propostas de acumulações, 
derivações, captações e lançamentos considerados insignificantes;

XI - aprovar a previsão orçamentária anual da respectiva Agência de Água e 
sua prestação de contas;

XII - aprovar os programas anuais e plurianuais de investimentos, em serviços 
e obras de interesse em recursos hídricos, tendo por base o respectivo PBH;

XIII - ratificar convênios e contratos relacionados ao respectivo PBH;

XIV - submeter, obrigatoriamente, o PBH a audiência pública; 

XV - apoiar iniciativas em Educação Ambiental em consonância com a Política 
Estadual de Recursos Hídrico e com a Lei nº 3.325, de 17 de dezembro de 
1999, que institui a Política Estadual de Educação Ambiental, cria o Programa 
Estadual de Educação Ambiental e complementa a Lei Federal nº 9.795/99;

XVI - implementar ações conjuntas com o organismo competente do Poder 
Executivo, visando à definição dos critérios de preservação e uso das faixas 
marginais de proteção de rios, lagoas e lagunas;

XVII - aprovar seu regimento interno, considerando o disposto nesta resolução;

§ 1º - As ações dos CBHs em rios de domínio estadual, que interfiram ou 
sofram interferências de rios de domínio da União, serão desenvolvidas 
mediante articulação do Estado do Rio de Janeiro com a União e os demais 
estados integrantes da bacia hidrográfica do rio principal, ouvidos os Comitês 
diretamente interessados observados os critérios e as normas estabelecidas 
pelos Conselhos Nacional e Estadual de Recursos Hídricos.

§ 2º - As ações dos comitês de bacias de rios tributários, deverão seguir as 
diretrizes do comitê do rio principal.

§ 3º - Das decisões dos CBH’s caberá recurso ao CERHI.

Art. 5º - Os CBHs serão constituídos por: 

RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 05/02
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I - representantes dos usuários da água da sua área de atuação e jurisdição, 
cujos usos dependam de outorga, diretamente ou através de suas entidades 
de representação de classe;

II - representantes da sociedade civil organizada, através de associações, ins-
tituições de ensino e pesquisa, organizações e entidades, constituídas há pelo 
menos dois (2) anos, com atuação relacionada e comprovada com recursos 
hídricos e meio ambiente, devidamente reconhecidas pelo CERHI, nos termos 
dos Arts. 62 e 63 da Lei nº 3.239, de 1999;

III - representantes do Poder Público do Estado e dos Municípios situados, 
no todo ou em parte, na bacia, e, a critério do comitê, de organismo federal 
atuante na região relacionado com recursos hídricos.

§ 1º -  Cada uma destas 3 (três) categorias de atores deverá ocupar no mínimo 
20 (vinte por cento) e no máximo 40% (quarenta por cento) do total das vagas 
do Comitê.

§ 2º - As vagas correspondentes às representações dos usuários da água, 
da sociedade civil organizada e do Poder Público não pertencem aos seus 
representantes como pessoas físicas, mas às entidades públicas ou privadas 
representadas no CBH, que poderão substituí-los, a seu critério, a qualquer 
momento.

§ 3º - Os usuários da água cujos dependam de outorga, só terão direito a voto 
desde que a mesma tenha sido solicitada ao órgão competente.

§ 4º - As entidades de representação de classe dos usuários, só terão direito a 
voto desde que estejam legalmente constituídos a no mínimo 2 (dois ) anos.

§ 5º - Só terão direito a voto os representantes da sociedade civil organizada 
cujo cadastro no CERHI esteja válido e atualizado.

§ 6º - É vedada a designação de ocupantes de cargos públicos eletivos, nos 
âmbitos municipal, estadual ou federal, como representantes dos usuários da 
água ou da sociedade civil organizada.

§ 7º - Os representantes dos usuários da água ou da sociedade civil organi-
zada devem renunciar à respectiva representação, no mínimo com 6 (seis) 
meses de antecedência em relação à data de pleitos eleitorais, caso venham 
a se candidatar a cargos públicos eletivos, nos âmbitos municipal, estadual 
ou federal.

RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 05/02
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§ 8º - Os CBHs deverão ser aprovados por quorum mínimo de 50 (cinqüenta 
por cento) mais 1 (um) das pessoas físicas e pessoas jurídicas que participam 
do processo de formação do CBHs.

§ 9º - As funções de representantes das entidades no Comitê de Bacia 
Hidrográfica não serão, a qualquer título, remuneradas.

Art. 6º - As propostas de instituição de Comitês de Bacias Hidrográficas deve-
rão ser encaminhadas à aprovação do CERHI subscritas, no mínimo, por três 
das categorias abaixo:

I - cinquenta por cento (50%) das Prefeituras cujos municípios tenham territó-
rio na área de atuação e jurisdição do CBH a ser instituído;

II - 2 (duas) das Secretarias de Estado ou órgãos vinculados cujas pastas te-
nham interface com a gestão de recursos hídricos na bacia hidrográfica;

III - cinqüenta por cento (50%) das empresas ou entidades entidades legal-
mente representativas de usuários da água na área de atuação e jurisdição do 
CBH a ser instituído envolvendo pelo menos, 3 (três) dos segmentos abaixo:

a) abastecimento de água e diluição de efluentes urbanos 

b) geração de energia

c) captação industrial e diluição de efluentes industriais

d) agropecuária e irrigação

e) navegação

f) pesca, lazer, turismo e outros usos não consultivos

g) extração mineral

IV - 2 (duas) organizações da sociedade civil organizada com atuação relacio-
nada e comprovada com os recursos hídricos da bacia hidrográfica, conforme 
o inciso II do Art. 5º desta Resolução.

Art. 7º - Deverão constar da proposta de criação de CBH, a ser encaminhada 
ao CERHI, de que trata o artigo anterior, os seguintes documentos:

I - justificativa da necessidade e oportunidade de criação do CBH.

II - descrição da situação dos recursos hídricos na bacia hidrográfica, com a 
caracterização sócio-econômica, ambiental e sanitária da área de atuação e 
jurisdição do CBH.

III - identificação, quando for o caso, dos conflitos existentes pelo uso da água.
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IV - avaliação dos riscos de racionamento ou de poluição dos recursos hídricos 
e de degradação ambiental., 

V - identificação dos segmentos que compõem as 3 (três) categorias (Poder 
Público, Usuários da Água e Sociedade Civil Organizada) na área de atuação e 
jurisdição do CBH,

VI - deverão constar da proposta a relação dos membros da comissão Pró-
Comitê, a qual caberá a coordenação de instalação do CBH,

VII -  comprovação de subscrições à proposta de criação do CBH, conforme 
disposto no Art. 5º desta Resolução.

VIII - a proposta de minuta de Regimento Interno, deverá constar:

a) denominação, sede, finalidade e competências do CBH;

b) descrição da área de atuação e jurisdição;

c) a estrutura organizacional e a composição do CBH;

d) o mandato dos representantes e critérios de renovação ou substituição; 

e) critérios para proposição, tramitação, deliberação e aprovação das maté-
rias, respeitando o quorum mínimo de 50% (cinqüenta por cento) mais 1 (um) 
de seus membros.

IX - histórico do processo de formação do CBH, deverá incluir atas com lista 
de presença e assinaturas.

Art. 8º - A proposta de minuta de Regimento Interno deverá ser aprovada 
por, no mínimo, 2/3 (dois terços) das pessoas físicas e pessoas jurídicas que 
participaram do processo de formação do CBH. 

Art. 9º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 25 de setembro de 2002.

JOSÉ ALFREDO CHARNAUX SERTÃ

Presidente do Conselho Estadual de Recursos Hídricos

RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 05/02
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 ANEXO DA RESOLUÇÃO CERHIRJ Nº 05,  DE 25 DE 
SETEMBRO DE 2002 (REFERENCIADO NO ART. 10 DA 

RESOLUÇÃO CERHIRJ Nº 05, DE 25 DE SETEMBRO DE 2002)

ORIENTAÇÕES PARA A FORMAÇÃO DAS  
COMISSÕES PRÓ-COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS

O presente Anexo visa estabelecer metodologia de mobilização da sociedade 
fluminense e critérios gerais para a formação democrática e participativa de 
Comitês de Bacias Hidrográficas - CBHs do Estado do Rio de Janeiro através de 
Comissões Pró-Comitês.

I - Para dar início ao processo formação de um CBH, deverão ser realizadas 
reuniões informativas entre as pessoas da região de uma bacia hidrográfica 
interessadas pelos recursos hídricos, sendo tratado os seguintes pontos de 
pauta: 

a) Apresentação do motivo da reunião;

b) Exposição sobre os problemas vividos na bacia hidrográfica;

c) Discussão sobre as Leis Federais nº 9.433/97 e nº 9.984/00 e a Lei Estadual 
nº 3.239/99;

d) Formação de um Grupo de Trabalho - GT, com participação paritária entre 
as três categorias de atores descritas no art. 5º, incisos I, II e III desta Resolução 
e as áreas da bacia caracterizadas, quando for o caso, como de baixo, médio e 
alto curso, para a condução das atividades descritas no parágrafo subseqüen-
te. Esse GT deixará de existir ao término das reuniões preliminares descritas 
no parágrafo III deste Anexo.

II - As atividades do Grupo de Trabalho deverão estar voltadas para o incentivo 
à participação da população local na formação do Comitê, à busca do com-
partilhamento dos conhecimentos com os atores e à formação de agentes de 
divulgação de informações sobre recursos hídricos. Estas atividades deverão 
ser realizadas através de reuniões que deverão abordar os temas descritos a 
seguir:

a) A política estadual de recursos hídricos e o papel dos CBHs no Sistema de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos;
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b) Como sistematizar, organizar e ampliar as informações e conhecimentos 
que as pessoas possuem sobre a realidade das águas da bacia.

c) Como identificar todas as pessoas físicas e jurídicas que compõem as três 
categorias de atores passíveis de integrarem o Comitê, conforme disposto no 
art. 5º, incisos I, II e III desta Resolução.

d) Escolha da(s) localidade(s) e local(ais) onde serão realizadas as reuniões 
preliminares, conforme disposto no parágrado seguinte, que abrangerá as 
áreas da bacia caracterizadas, quando for o caso, como de baixo, médio e alto 
curso;

e) Definição de formas de incentivo à participação dos diversos segmentos das 
três categorias de atores que comporão o CBH, adotando as ações necessárias 
junto a estes segmentos;

f) Planejamento e organização das reuniões preliminares.

III - As reuniões preliminares deverão ser realizadas em cada localidade 
escolhida, com a participação de todos os integrantes do GT, para a qual 
serão convidados todas as três categorias de atores e respectivos segmentos 
identificados até então, a fim de que o Grupo possa democratizar os conhe-
cimento adquiridos e informações acumuladas, aprofundando questões não 
esclarecidas e avaliando o engajamento da população local no processo de 
mobilização para a criação do CBH. Os seguintes temas deverão ser tratados:

a) A política estadual de recursos hídricos, a lei da água 3.239/99 e o papel do 
CBH no Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos;

b) Experiências de criação de CBH no Estado do Rio de Janeiro e em outros 
Estados da federação;

c) A percepção da população local sobre as questões cotidianas relacionadas 
à água, aos rios, às lagoas, às florestas e ao mar.

d) Ampliação da identificação de todas as pessoas físicas e jurídicas de direito 
público e privado que compõem as três categorias de atores, passíveis de 
integrarem o CBH.

e) Definição de reuniões preparatórias e do local para a instalação de uma 
Comissão Pró-Comitê. Tais reuniões deverão ser realizadas nas áreas da bacia 
caracterizadas, quando for o caso, como de baixo, médio e alto curso.

f) Apresentação de orientações gerais, principalmente sobre a formalização 
da participação das representações das três categorias de atores na Comissão 
conforme disposto na legislação estadual e federal.
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IV - A reunião de instalação da Comissão Pró-Comitê deverá ser realizada após 
ampla divulgação na área geográfica da bacia, aberta ao público, com todos 
as três categorias de atores e respectivos segmentos envolvidos, formalmente 
convidados, com a seguinte pauta mínima:

a) Aprovação da proposta de criação da Comissão Pró-Comitê;

b) Formação da Comissão Pró-Comitê, com participação paritária entre 
as três categorias de atores e as áreas da bacia caracterizadas, quando for 
o caso, como de baixo, médio e alto curso, onde se realizaram as reuniões 
preliminares.

V - A Comissão Pró-Comitê deverá elaborar e organizar, num prazo mínimo de 
30 (trinta) dias, toda a documentação necessária à apresentação da proposta 
de criação do Comitê de Bacia Hidrográfica e preparação da reunião de aprova-
ção de seu encaminhamento ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CERHI, 
conforme disposto no art. 7º desta Resolução.

VI - Realização de reunião de aprovação da documentação e do encaminha-
mento de proposta de criação do CBH ao CERHI com itens da pauta voltados 
para a discussão e aprovação da proporcionalidade entre as três categorias de 
atores e a leitura e aprovação da proposta de Regimento Interno.

VII - Visando o necessário amadurecimento dos procedimentos e atividades 
descritas neste Anexo, as reuniões deverão ser realizadas num período de, no 
mínimo, uma semana entre elas, sendo todo o processo, no mínimo, de 180 
(cento e oitenta dias) dias entre a primeira reunião informativa e a reunião de 
aprovação do encaminhamento de proposta de criação do Comitê de Bacia 
Hidrográfica ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos, conforme disposto 
no art. 7º deste Regimento. 

VIII - Após ter sido aprovado a criação do CBH pelo CERHI, a Comissão Pró-
Comitê se dissolverá ao término da reunião de instalação do CBH.

RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 05/02
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RESOLUÇÃO CERHIRJ Nº 07,  
DE 01 DE JULHO DE 2003

DISPÕE SOBRE PROCEDIMENTOS E ESTABELECE 
CRITÉRIOS GERAIS PARA INSTALAÇÃO E INSTITUI
ÇÃO DOS COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS.

O CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS, no uso de suas atribui-
ções legais e;

CONSIDERANDO o disposto no art. 45, Inciso II, da Lei nº 3.239, de 02 de 
agosto de 1999;

Resolve:

Art 1º - Todo processo de instalação e instituição dos Comitês de Bacias 
Hidrográficas dar-se-á em conjunto com a Secretaria Executiva do Conselho 
Estadual de Recursos Hídricos e a Comissão Pró-Comitê de Bacias Hidrográficas, 
após sua publicação no Diário Oficial;

Art 2º - A instalação do Comitê deverá se dar no prazo máximo de 45 dias, 
após publicação do Decreto.

Art 3º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 01 de julho de 2003.

MAURO RIBEIRO VIEGAS 

Presidente do Conselho Estadual de Recursos Hídricos
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RESOLUÇÃO CERHIRJ Nº 13,  
DE 08 DE MARÇO DE 2005

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. 

O CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - CERHI, no uso das com-
petências que lhe são conferidas pelo art. 45 da Lei nº 3.239, de 02 de agosto 
de 1999, regulamentada pelo Decreto nº 32.862/2003, e conforme o disposto 
em seu Regimento Interno;

CONSIDERANDO o disposto no Art. 22 da Lei nº 4.247/2003 que determina 
o caráter provisório dos critérios e valores de cobrança estabelecidos nos  
Arts. 19 e 20 dessa mesma lei;

CONSIDERANDO a criação do Comitê da Bacia Hidrográfica dos rios Guandu, 
da Guarda e Guandu Mirim - COMITÊ GUANDU, nos termos do Decreto nº 
31.178, de 03 de abril de 2002, do Governador do Estado do Rio de Janeiro;

CONSIDERANDO que compete aos Comitês de Bacia Hidrográfica propor e 
encaminhar à homologação do CERHI os valores e critérios de cobrança pelo 
uso de recursos hídricos no âmbito de sua área de atuação, nos termos do 
Inciso VII do Art. 55 da Lei nº 3.239/1999;

CONSIDERANDO a competência do CERHI para deliberar sobre as questões 
que lhe tenham sido encaminhadas pelos Comitês de Bacia Hidrográfica, nos 
termos do inciso VI do Art. 45 da Lei nº 3.239/1999;

CONSIDERANDO o Ofício no 38/2004 encaminhado pelo COMITÊ GUANDU 
submetendo à análise e homologação do CERHI a sua Resolução nº 5, de 15 
de dezembro de 2004;

Resolve:

Art. 1º - Aprovar os critérios de cobrança pelo uso de recursos hídricos na 
Bacia Hidrográfica dos rios Guandu, da Guarda e Guandu Mirim, nos termos 
da Resolução COMITÊ GUANDU nº 05, de 15 de dezembro de 2004, com as 
seguintes alterações 
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I - O § 2º do Artigo 1º passa a ter a seguinte redação: 

“§ 2º As parcelas das captações que forem devolvidas em corpo hídrico 
distinto daquele em que foi feita a captação, serão consideradas como 
uso para transposição, cuja cobrança deverá ser iniciada após a con-
clusão do Plano de Bacia, que estabelecerá os respectivos critérios;” 

II - O § 3º do Artigo 1º passa a ter a seguinte redação:

“§ 3º Serão cobradas como uso para consumo as parcelas das cap-
tações não devolvidas ou não lançadas em qualquer corpo hídrico, 
dentro ou fora da área de atuação do Comitê Guandu, ainda que a 
atividade produtiva se situe fora da área do Comitê;”.

III - O § 4º do Artigo 1º passa a ter a seguinte redação: 

“§ 4º Para o setor de saneamento, na ausência de medições específi-
cas, o coeficiente de consumo será estabelecido como 20% das vazões 
captadas”.

IV - O caput do Artigo 2º passa a ter a seguinte redação: 

“Art 2º - Compete ao órgão gestor implementar a cobrança pelo uso 
dos recursos hídricos segundo os termos desta resolução.”. 

V - Eliminação do Parágrafo Único do Artigo 2º. 

VI - O Artigo 3º passa a ter a seguinte redação:

“Art. 3º - Esta resolução entra em vigor a partir da data de sua homo-
logação pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos e publicação no 
DO.”.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 08 de março de 2005.

MAURO RIBEIRO VIEGAS 

Presidente do Conselho Estadual de Recursos Hídricos

RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 13/05
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RESOLUÇÃO CERHIRJ Nº 15,  
DE 26 DE JULHO DE 2006

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.

O CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS, no uso de suas atribuições 
legais e tendo em vista o disposto Na Alínea VI do Art. 45 da Lei nº 3239, de 
02 de agosto de 1999, reunido em 28 de junho de 2006, onde foi realizada a 
13ª Extraordinária;

CONSIDERANDO a necessidade de simplificar e agilizar o processo de aplica-
ção de recursos da cobrança pelo uso da água, disponíveis no Fundo Estadual 
de Recursos Hídricos - FUNDRHI;

CONSIDERANDO não existir no Estado do Rio de Janeiro normatização para 
elaboração de Planos de Bacia Hidrográfica;

CONSIDERANDO, neste caso, as determinações da Resolução nº 17 do 
Conselho Nacional de Recursos Hídricos - CNRH, de 29 de maio de 2001, que 
estabelece as diretrizes para elaboração dos Planos de Recursos Hídricos 
das Bacias Hidrográficas, como um dos instrumentos da Política Nacional de 
Recursos Hídricos, estabelecidos pela Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997;

CONSIDERANDO que o documento constante do Processo E-07/101.021-
/2006, intitulado “Plano da Bacia Hidrográfica da Região dos Lagos e do Rio 
São João” contém somente os tomos “I - SINOPSE SOBRE A BACIA”, “II - PLANO 
DE AÇÃO 2006-2007” e “III -TERMO DE REFERÊNCIA PARA O DIAGNÓSTICO 
AMBIENTAL E DOS RECURSOS HÍDRICOS”, e;

CONSIDERANDO, o parecer da Câmara Técnica de Sistemas e Instrumentos 
de Gestão no dia de 24 de maio de 2006 que não considerou o documento 
como um Plano de Bacia Hidrográfica nos termos da Resolução do CNRH, e 
sim um plano de bacia hidrográfica em processo de construção, e a Câmara 
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Institucional Legal desse Conselho, que tratou do assunto em sua reunião de 
22 de junho de 2006. 

Resolve:

Art. 1º - Aprovar o documento apresentado como o Plano de Gestão 
Ambiental para a Bacia da Região dos Lagos e do Rio São João, que deverá 
nortear as intervenções e projetos na área de atuação do Comitê com vistas 
a utilização dos recursos no Fundo Estadual de Recursos Hídricos - FUNDRHI.

Parágrafo único - A aprovação de que trata este artigo perderá a sua validade 
a partir do momento de aprovação do Plano de Bacia pelo Conselho Estadual 
de Recursos Hídricos.

Art.  2º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação revogadas 
as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 26 de julho de 2006.

PAULO CANEDO DE MAGALHÃES 

Presidente do Conselho Estadual de Recursos Hídricos

RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 15/06
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RESOLUÇÃO CERHIRJ Nº 17,  
DE 08 DE NOVEMBRO DE 2006

APROVA A MODIFICAÇÃO NA ESTRUTURA DE 
CÂMARAS TÉCNICAS DO CONSELHO ESTADUAL 
DE RECURSOS HÍDRICOS DO RIO DE JANEIRO.

O CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS, no uso de suas atribuições 
legais e tendo em vista o disposto no Art. 9º do Decreto nº 35.724, de 18 de 
junho de 2004, reunido em 08 de novembro de 2006 em sua 13ª Reunião 
Extraordinária, analisou a proposta de alteração da estrutura de câmaras 
técnicas do Conselho Estadual de Recursos Hídricos;

CONSIDERANDO o disposto na Seção III do Regimento Interno, aprovado em 
01 de julho de 2003;

CONSIDERANDO, o parecer da Câmara Técnica de Assuntos Institucionais e 
Legais desse Conselho reunida em 21 de setembro de 2006.

Resolve:

Art. 1º - Alterar a estrutura de Câmaras Técnicas, que passa a ser de:

1) Câmara Técnica de Assuntos Institucionais e Legais - CTIL;

2) Câmara Técnica de Sistema e Instrumentos de Gestão - CTSIG; 

3) Câmara Técnica de Análise de Projetos e Ciência e Tecnologia - CTPCT; e 

4) Câmara Técnica de Águas Subterrâneas - CTAS.

Art. 2º - São competências das Câmaras Técnicas:

I - Câmara Técnica de Assuntos Institucionais e Legais - CTIL: 

a) analisar, estudar e emitir parecer sobre a legislação de Recursos Hídricos; 

b) propor a harmonização da legislação de Recursos Hídricos com o arcabouço 
jurídico do Estado do Rio de Janeiro, propondo adaptações as normas legais e 
respeitando às normas supervenientes;
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c) propor normas e procedimentos visando harmonizar as ações das institui-
ções estaduais com atuação em Recursos Hídricos; e

d) aquelas constantes do Regimento Interno do Conselho Estadual de Recursos 
Hídricos - CERHI e outras que vierem a ser delegadas pelo seu plenário.

II - Câmara Técnica de Sistema e Instrumentos de Gestão - CTSIG:

a) analisar e emitir parecer técnico no que se refere aos regulamentos e ações 
necessárias para funcionalidade dos seguintes organismos:

• Conselho Estadual de Recursos Hídricos;

• Fundo Estadual de Recursos Hídricos;

• Comitês de Bacia Hidrográfica;

• Agências de Água;

b) propor ações conjuntas entre os organismos dos poderes públicos federal, 
estadual e municipal cujas competências se relacionem com a gestão de 
Recursos Hídricos, conforme o artigo 43 da Lei nº 3.239; 

c) propor diretrizes para integração de procedimentos entre as instituições 
responsáveis por ações de outorga do direito de uso e cobrança aos usuários 
das águas;

d) propor metodologia e regras para elaboração de:

• Plano Estadual de Recursos Hídricos;

• Programa Estadual de Conservação e Revitalização de Recursos Hídricos;

• Planos de Bacias Hidrográficas;

• Sistema Estadual de Informações sobre Recursos Hídricos; e

• Enquadramento dos Corpos d’Água.

e) propor diretrizes e ações conjuntas, compensação de conflitos nos usos 
múltiplos dos Recursos Hídricos;

f) propor ações mitigadoras e/ou compensatórias na área de abrangência dos 
Comitês de Bacias Hidrográficas;

g) propor normas e condições para outorga de direito de uso da água e da 
cobrança pelo uso; e

h) aquelas competências constantes do Regimento Interno do CERHI e outras 
que vierem a ser delegadas pelo seu plenário.

RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 17/06
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III - Câmara Técnica de Análise de Projetos e Ciência e Tecnologia - CTPCT:

a) analisar, estudar e emitir parecer técnico sobre projetos de aproveitamento 
de recursos hídricos, cujas repercussões extrapolem o âmbito das bacias 
hidrográficas em que serão implantados; 

b) analisar e emitir parecer sobre eventuais conflitos relativos a projetos e 
ações em bacias hidrográficas;

c) analisar e emitir pareceres sobre Planos de Bacias Hidrográficas e proposta 
de Enquadramento de Corpos d’Água;

d) analisar e emitir pareceres sobre solicitação de criação dos Comitês de 
Bacias Hidrográficas e Agências de Água;

e) analisar e dar parecer sobre as questões técnicas encaminhadas pelos 
Comitês de Bacias Hidrográficas e Agências de Água;

f) propor e analisar mecanismos de fomento e estímulo ao desenvolvimento 
tecnológico e científico em matérias ligadas a recursos hídricos;

g) propor ações, estudos e pesquisas, na área de recursos hídricos, visando 
o desenvolvimento e a melhoria das tecnologias, equipamentos e métodos;

h) propor e analisar mecanismos de difusão de experiências e conhecimento 
no conjunto da sociedade fluminense;

i) analisar, estudar e dar pareceres sobre assuntos afins; e

j) aquelas competências constantes do Regimento Interno do CERHI e outras 
que vierem a ser delegadas pelo seu plenário.

IV - Câmara Técnica de Águas Subterrâneas - CTAS:

a) analisar, estudar e emitir parecer técnico sobre projetos de aproveitamento 
de recursos hídricos subterrâneos, cujas repercussões extrapolem o âmbito 
das bacias hidrográficas em que serão implantados

b) propor mecanismos institucionais de integração da gestão das águas super-
ficiais e subterrâneas;

c) propor mecanismos de administração, gerenciamento e controle do uso 
das águas subterrâneas;

d) propor diretrizes e ações conjuntas para a solução de conflitos nos usos 
múltiplos das Águas Subterrâneas; 

RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 17/06
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e) propor ações mitigadoras e/ou compensatórias de uso das Águas 
Subterrâneas;

f) analisar, estudar e emitir pareceres sobre assuntos afins; e 

g) aquelas competências constantes do Regimento Interno do CERHI e, outras 
que vierem a ser delegadas pelo Plenário.

Art 3º - As Câmaras Técnicas contarão com o apoio administrativo da Secretaria 
Executiva do Conselho, inclusive para dar publicidade das suas reuniões, atos 
e ações.

Art. 4º - Os trabalhos objeto de cada Câmara Técnica serão submetidos à 
Secretaria Executiva do Conselho que, em seguida, os encaminhará a Câmara 
Técnica pertinente, para conhecimento e manifestação.

Art. 5º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário, em especial as Resoluções 02 e 03 do CERHI.

Rio de Janeiro, 08 de novembro de 2006.

PAULO CANEDO DE MAGALHÃES 

Presidente do Conselho Estadual de Recursos Hídricos

RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 17/07
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RESOLUÇÃO CERHIRJ Nº 20,  
DE 30 DE MAIO DE 2007

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-07/100.115/2007.

O CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS, no uso de suas atribui-
ções legais e tendo em vista o disposto Na Alínea VI do Art. 45 da Lei nº 
3.239, de 02 de agosto de 1999, reunido em 28 de março de 2007, onde 
foi realizada a 16ª Reunião Ordinária;

CONSIDERANDO as determinações da Resolução nº 17 do Conselho 
Nacional de Recursos Hídricos - CNRH, de 29 de maio de 2001, que es-
tabelece as diretrizes para elaboração dos Planos de Recursos Hídricos 
das Bacias Hidrográficas, como um dos instrumentos da Política Nacional 
de Recursos Hídricos, estabelecidos pela Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 
1997;

CONSIDERANDO que os documentos constantes do Processo 
E-07/100.115/2007, intitulado “Plano Estratégico de Recursos Hídricos 
das Bacias Hidrográficas dos Rios Guandu, da Guarda e Guandu Mirim” 
atendem as normas existentes no que diz respeito a elaboração de Planos 
de Bacias, e;

CONSIDERANDO, o parecer das Câmaras Técnicas de Sistemas e 
Instrumentos de Gestão, e Institucional Legal, reunidas no dia de 25 de 
janeiro de 2007, que considerou o documento como um Plano de Bacia 
Hidrográfica nos termos da Resolução do CNRH.

Resolve:

Art. 1º - Aprovar o documento apresentado como o “Plano Estratégico de 
Recursos Hídricos das Bacias Hidrográficas dos Rios Guandu, da Guarda e 
Guandu Mirim” como Plano de Bacia do Comitê Guandu.

Art 2º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação revoga-
das as disposições em contrário.
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Rio de Janeiro, 30 de maio de 2007.

PAULO CANEDO DE MAGALHÃES 

Presidente do Conselho Estadual de Recursos Hídricos

RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº20/03
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RESOLUÇÃO CERHIRJ Nº 21,  
DE 30 DE MAIO DE 2007

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 COMITÊ EM SUA RESOLUÇÃO 
Nº 10 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2006 E CONSTANTE 
NO PROCESSO E-07/100.270/2007.

O CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - CERHI, no uso das com-
petências que lhe são conferidas pelo art. 45 da Lei nº 3.239, de 02 de agosto 
de 1999, regulamentada pelo Decreto nº 32.862/2003, e conforme o disposto 
em seu Regimento Interno, reunido em 30 de maio de 2007 para a realização 
da 17ª Reunião Ordinária;

CONSIDERANDO o disposto no art. 22 da Lei nº 4.247/2003 que determina 
o caráter provisório dos critérios e valores de cobrança estabelecidos nos 
artigos 19 e 20 dessa mesma lei;

CONSIDERANDO a criação do Comitê das Bacias Hidrográficas das Lagoas de 
Araruama e Saquarema e dos Rios São João e Una, reconhecido e qualificado 
pelo Decreto Estadual nº. 36.733 de 08 de dezembro de 2004, do Governador 
do Estado do Rio de Janeiro;

CONSIDERANDO que compete aos Comitês de Bacia Hidrográfica propor e 
encaminhar à homologação do CERHI os valores e critérios de cobrança pelo 
uso de recursos hídricos no âmbito de sua área de atuação, nos termos do 
Inciso VII do art. 55 da Lei nº. 3.239/1999;

CONSIDERANDO a competência do CERHI para deliberar sobre as questões 
que lhe tenham sido encaminhadas pelos Comitês de Bacia Hidrográfica, nos 
termos do inciso VI do art. 45 da Lei nº. 3.239/1999;

CONSIDERANDO o OFICIO CBHLSJ nº 035/07 encaminhado pelo Comitê das 
Bacias Hidrográficas das lagoas de Araruama e Saquarema e dos rios São João 
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e Una, submetendo à análise e homologação do CERHI a sua Resolução nº 10, 
de 21 de dezembro de 2006;

Resolve:

Art. 1º - Aprovar os critérios de cobrança pelo uso de recursos hídricos nas 
Bacias Hidrográficas das Lagoas de Araruama e Saquarema e dos Rios São João 
e Una, nos termos da Resolução CBHLSJ nº. 10, de 21 de dezembro de 2006.

Art. 2º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação revogadas 
as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 30 de maio de 2007.

PAULO CANEDO DE MAGALHÃES 

Presidente do Conselho Estadual de Recursos Hídricos

RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 21/07
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RESOLUÇÃO CERHIRJ Nº 34,  
DE 24 DE SETEMBRO DE 2008

APROVA O PLANO PRELIMINAR DE RECURSOS 
HÍDRICOS DA BACIA DO RIO MACAÉ. 

O CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS, no uso das suas atribui-
ções legais instituído pela Lei nº 3.239, de 02 de agosto de 1999, analisou o 
Processo nº E-07/100.515/2008 e considerando:

- a Lei 3.239, de 02 de agosto de 1999, define a Política Estadual de Recursos 
Hídricos para o Estado do Rio de Janeiro, e em seu art.5º, inciso III, que consi-
dera o Plano de Bacia Hidrográfica como um dos instrumentos dessa Política;

- que o Comitê de bacia hidrográfica do rio Macaé (CBH-MACAÉ), reconhecido 
e qualificado pelo Decreto Estadual nº 34.243 de 04 de novembro de 2003 - 
Ato do Poder Executivo, no uso de suas atribuições legais, em sua 2ª Reunião 
Plenária de 2008 aprovou o Plano Preliminar de Recursos Hídricos da Bacia do 
Rio Macaé, Resolução nº 10/CBH Macaé em 10 de julho de 2008;

- que o Plano Preliminar de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Macaé existente 
irá contribuir para efetiva gestão integrada dos recursos hídricos, norteando e 
instruindo as decisões do CBH Macaé, dos Governos Estaduais e Municipais, 
bem como a Sociedade Civil em geral até que a elaboração da totalidade do 
Plano de Bacia seja realizada;

Resolve:

Art. 1º - Aprovar a proposta do Plano Preliminar de Recursos Hídricos da Bacia 
do Rio Macaé com as seguintes recomendações:

Parágrafo único - Na elaboração do Plano de Recursos Hídricos da Bacia do 
Rio Macaé deverá ser considerada como área de abrangência a totalidade 
da Região Hidrográfica VIII conforme Resolução nº 18 / CERHI-RJ de 08 de 
novembro de 2006;

Art. 2º - O CBH-Macaé está apto a realizar aplicações de recursos da subconta 
CBH Macaé do FUNDRHI baseado no Plano Preliminar da Bacia do Rio Macaé 
e no Plano de Gestão Ambiental para a Bacia da Região dos Lagos e do Rio São 
João aprovado na RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 15 de 26 de julho de 2006 até que 
a elaboração do Plano definitivo seja efetivada. 
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Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 24 de setembro de 2008.

PAULO CANEDO DE MAGALHÃES 

Presidente do Conselho Estadual de Recursos Hídricos

RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 34/08
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RESOLUÇÃO CERHIRJ Nº 38,  
DE 25 DE MARÇO DE 2009

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.

O CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS, no uso das suas atribui-
ções legais instituído pela Lei nº 3.239, de 02 de agosto de 1999, em sua 27ª 
Reunião Ordinária analisou o Processo nº E-07/500.173/2009 e considerando:

- que o Plano de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Paraíba do Sul foi aprovado 
na plenária do CEIVAP, através de Deliberação nº 16 de 04 de novembro de 
2002;

- que Comitê de Bacia da Região Hidrográfica Rio Dois Rios (CBH-Rio Dois Rios) 
reconhecido e qualificado pelo Decreto Estadual nº 41.472 de 11 de setembro 
de 2008 - Ato do Poder Executivo, no uso de suas atribuições legais, em sua 1ª 
Reunião Plenária de 2009 aprovou através da Resolução nº 001 do CBH - Rio 
Dois Rios em 27 de janeiro de 2009, o caderno de Ações da bacia do Rio Dois 
Rios, parte integrante do Plano Rio Paraíba do Sul, como documento base do 
Plano Preliminar de Recursos Hídricos da Região Hidrográfica Rio Dois Rios;

- a necessidade de ter um documento que norteia as ações e investimento na 
área da Região Hidrográfica Rio Dois Rios dos recursos existentes na sub conta 
do Comitê de Bacia da Região Hidrográfica Rio Dois Rios (CBH-Rio Dois Rios) 
no Fundo Estadual de Recursos Hídricos - FUNDRHI.

Resolve:

Art. 1º - Aprovar o Caderno de Ação na Área de Atuação do BNG-2 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 (CBH-Rio Dois Rios); 
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RESOLUÇÃO CERHIRJ Nº 44,  
DE 26 DE MAIO DE 2010

D I S P Õ E S O B R E O S L I M I T ES D E C U ST E I O 
ADMINISTRATIVO DAS ENTIDADES DELEGA-
TÁRIAS DE FUNÇÕES DE AGÊNCIA DE ÁGUA E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

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:

- que a Lei nº 5.639, de 06 de janeiro de 2010, em seu art. 5º, § 2º, define que 
os limites de custeio administrativo das entidades delegatárias serão estabe-
lecidos mediante resolução do Conselho Estadual de Recursos Hídricos;

- que os Comitês de Bacia Hidrográfica apresentam relevantes singularidades 
que impedem uma uniformização do montante de suas despesas com apoio 
técnico e administrativo em função do aporte de recursos na respectiva sub-
conta no Fundo Estadual de Recursos Hídricos - FUNDRHI;

Resolve:

Art. 1º - Os limites de custeio das despesas de apoio técnico e administrativo 
das entidades delegatárias de funções de agências de água serão estabele-
cidos por meio de resoluções específicas do Conselho Estadual de Recursos 
Hídricos para cada Região Hidrográfica, por meio de proposta encaminhada 
pelo respectivo Comitê.

Art. 2º - Os contratos de gestão deverão ser celebrados em observância dos 
limites específicos de despesa de apoio técnico e administrativo, para as 
respectivas Regiões Hidrográficas, estabelecidos nas resoluções de que trata 
o artigo anterior.

Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 26 de maio de 2010.

LUIZA CRISTINA KRAU DE OLIVEIRA

Presidente Conselho Estadual de Recursos Hídricos
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RESOLUÇÃO CERHIRJ Nº 45,  
DE 26 DE MAIO DE 2010 

DISPÕE SOBRE AS QUESTÕES RELACIONADAS AO 
CONTRATO DE GESTÃO A SER CELEBRADO ENTRE 
O INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTEINEA 
E A ASSOCIAÇÃO PRÓGESTÃO 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.

O CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS, instituído pela Lei nº 3.239, 
de 02 de agosto de 1999, no uso das suas atribuições legais e considerando:

- que a Lei nº 3.239, de 02 de agosto de 1999, em seu art. 55, I, dispõe que o 
Conselho Estadual de Recursos Hídricos deve autorizar a proposta dos comitês 
de bacia hidrográfica para constituição da respectiva agência de água;

- que a Lei nº 5.639, de 06 de janeiro de 2010, em seu art. 2, § 2º, dispõe que 
os termos de Contrato de Gestão com as entidades delegatárias deverão ser 
submetidos Ã  manifestação do Conselho Estadual de Recursos Hídricos;

- que deverão 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 das entidades delegatárias de comitês de 
bacia, conforme disposto na Lei nº 5.639/2010, art. 13;

- o disposto na Resolução Comitê Médio Paraíba nº 01, de 25 de março de 
2010;

- o disposto na Resolução Comitê Piabanha nº 12, de 26 de março de 2010;

- o disposto na Resolução Comitê Rio Dois Rios nº 05, de 22 de março de 2010; e

- o disposto na Resolução Comitê Baixo Paraíba do Sul nº 02, de 23 de março 
de 2010.
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Resolve:

Art. 1º - Aprovar a indicação da Associação Pró-Gestão de Águas da Bacia 
Hidrográfica do rio Paraíba do Sul-AGEVAP como entidade delegatária das 
funções de Agência de Água dos Comitês de Bacia das Regiões Hidrográficas 
do Médio Paraíba do Sul, do Rio Dois Rios, do Rio Piabanha e Sub-Bacias dos 
rios Paquequer e Preto e do Baixo Paraíba do Sul, por um período de 5 (cinco) 
anos a partir de 2010, conforme resoluções dos Comitês acima referidas.

Art. 2º - Aprovar a destinação de recursos do FUNDRHI oriundos da compen-
sação financeira pela utilização dos recursos hídricos para fins de geração de 
energia elétrica para a operacionalização da Entidade Delegatária dos CBHs 
Médio Paraíba do Sul, do Rio Dois Rios, do Rio Piabanha e do Baixo Paraíba do 
Sul, sendo o valor total de R$ 2.045.000,00 (dois milhões e quarenta e cinco 
mil reais) para o período de 12 (doze) meses a partir da vigência do Contrato 
de Gestão, conforme detalhamento das despesas constante no Anexo I desta 
Resolução.

Art. 3º - Aprovar a destinação de recursos dos valores disponíveis nas subcon-
tas do FUNDRHI das respectivas regiões hidrográficas, conforme as Resoluções 
dos Comitês, acima referidas, e detalhamento de despesas constante no 
Anexo I, para as seguintes atividades:

I - complementação de despesas de operacionalização da Entidade Delegatária, 
sendo o valor de R$ 36.140,00 (trinta e seis mil cento e quarenta reais) para 
cada Comitê, totalizando o valor de R$ 144.560,00 (cento e quarenta e quatro 
mil e quinhentos e sessenta reais) para o conjunto dos comitês;

II - atividades de Comunicação no valor de R$ 63.650,00 (sessenta e três 
mil seiscentos e cinquenta reais) para cada Comitê, totalizando o valor de 
R$ 254.600,00 (duzentos e cinquenta e quatro mil e seiscentos reais) para o 
conjunto dos comitês.

Art. 4º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 26 de maio de 2010

LUIZA CRISTINA KRAU DE OLIVEIRA

Presidente Conselho Estadual de Recursos Hídricos

RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 45/10
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ANEXO I
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E APLICAÇÃO  

DE RECURSOS NAS RHs III, IV, VII E IX 

1) RECURSOS FINANCEIROS DA SUBCONTA III - MÉDIO PARAÍBA DO SUL

ARRECADAÇÃO TOTAL 2009 2010 (previsto)
Cobrança, Parcelamento  
e Compensação Financeira

760.497,46 954.833,70

COMPENSAÇÃO FINANCEIRA  2009
Arrecadado Previsto
157.449,84 648.996,85

COMPENSAÇÃO FINANCEIRA  
A RECEBER DO TESOURO ESTADUAL

2009
491.547,01

COBRANÇA E PARCELAMENTO 2009 2010 (previsto)
Arrecadação - Cobrança e Parcelamento 603.047,62 954.833,70
70% Saneamento2 288.502,94 437.004,83
Recursos para Outras Ações 314.544,68 517.828,87

DETALHAMENTO DOS RECURSOS DA COBRANÇA E DO PARCELAMENTO
Recursos da Cobrança 2009 2010 (previsto)
Arrecadação -Cobrança1 453.700,14 681.763,10
70% Saneamento2 285.001,58 393.229,54
Recursos para Outras Ações 168.698,56 288.533,57
Recursos do Parcelamento 2009 2010 (previsto)
Arrecadação -Parcelamento1 (saneamento3) 149.347,48 273.070,60
70% Saneamento2 3.501,36 43.775,29
Recursos para Outras Ações 145.846,12 229.295,31

1 Valor arrecadado descontado os 10% do INEA (lei nº 4.247/03). 
2 Lei nº 5.234/08.
3 Parcelamentos corrigidos pela UFIR-RJ: CEDAE em 60 parcelas (nov/09 a out/14), SANEAR em 60 
parcelas (nov/08 a out/13), SAAE de Volta Redonda em 60 parcelas (jan/09 a dez/13) e SAAE de 
Barra Mansa em 24 parcelas (out/09 a set/11).
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SALDO ACUMULADO 2004 -dez. 2009 2004 -fev. 2010
Cobrança 1.622.691,52 1.771.386,65
Compensação financeira 1.453.175,81 1.457.181,79
Total 3.075.867,33 3.228.568,44

 
2) RECURSOS FINANCEIROS DA SUBCONTA IV -PIABANHA

ARRECADAÇÃO TOTAL 2009 2010 (previsto)
Cobrança, Parcelamento e 
Compensação Financeira

592.903,99 693.802,57

COMPENSAÇÃO FINANCEIRA 2009
Arrecadado Previsto
161.810,36 502.196,60

COMPENSAÇÃO FINANCEIRA  
A RECEBER DO TESOURO ESTADUAL

2009
340.386,24

COBRANÇA E PARCELAMENTO 2009 2010 (previsto)
Arrecadação - Cobrança e Parcelamento1 431.093,63 693.802,57
70% Saneamento2 150.689,34 370.752,48
Recursos para Outras Ações 280.404,29 323.050,09

DETALHAMENTO DOS RECURSOS DA COBRANÇA E DO PARCELAMENTO
Recursos da Cobrança 2009 2010 (previsto)
Arrecadação -Cobrança1 423.510,97 599.001,29
70% Saneamento2 145.381,48 304.391,58
Recursos para Outras Ações 278.129,49 294.609,71
Recursos do Parcelamento 2009 2010 (previsto)
Arrecadação -Parcelamento1 (saneamento3) 7.582,66 94.801,28
70% Saneamento2 5.307,86 66.360,90
Recursos para Outras Ações 2.274,80 28.440,38

1 Valor arrecadado descontado os 10% do INEA (lei nº 4.247/03). 
2 Lei nº 5.234/08. 
3 Parcelamento CEDAE em 60 parcelas corrigidas pela UFIR -RJ (nov/2009 a out/20 14).
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SALDO ACUMULADO 2004 -dez. 2009 2004 -fev. 2010
Cobrança 1.773.491,82 1.888.842,90
Compensação financeira 1.298.925,12 1.302.437,59
Total 3.072.416,94 3.191.280,49

3) RECURSOS FINANCEIROS DA SUBCONTA VII -RIO DOIS RIOS

ARRECADAÇAO TOTAL 2009 2010 (previsto)
Cobrança, Parcelamento e
Compensação Financeira

499.437,32 610.416,28

COMPENSAÇÃO FINANCEIRA 2009
Arrecadado Previsto

0 0

COMPENSAÇÃO FINANCEIRA  
A RECEBER DO TESOURO ESTADUAL

2009
0

COBRANÇA E PARCELAMENTO 2009 2010 (previsto)
Arrecadação - Cobrança e Parcelamento1 499.437,32 610.416,28
70% Saneamento2 319.585,35 402.918,63
Recursos para Outras Ações 179.851,97 207.497,64

DETALHAMENTO DOS RECURSOS DA COBRANÇA E DO PARCELAMENTO
Recursos da Cobrança 2009 2010 (previsto)
Arrecadação -Cobrança1 497.076,89 580.905,34
70% Saneamento2 317.933,05 387.260,98
Recursos para Outras Ações 179.143,84 198.644,36
Recursos do Parcelamento 2009 2010 (previsto)
Arrecadação -Parcelamento1 (saneamento3) 2.360,43 29.510,93
70% Saneamento2 1.652,30 20.657,65
Recursos para Outras Ações 708,13 8.853,28

1 Valor arrecadado descontado os 10% do INEA (lei nº 4.247/03). 
2 Lei nº 5.234/08. 
3 Parcelamento CEDAE em 60 parcelas corrigidas pela UFIR -RJ (nov/2009 a out/20 14).
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SALDO ACUMULADO 2004 -dez. 2009 2004 -fev. 2010
Cobrança 2.140.557,38 2.250.006,64
Compensação financeira 0 0
Total 2.140.557,38 2.250.006,64

4) RECURSOS FINANCEIROS DA SUBCONTA IX -BAIXO PARAÍBA DO SUL

ARRECADAÇÃO TOTAL 2009 2010 (previsto)
Cobrança, Parcelamento e 
Compensação Financeira

91.048,23 137.348,93

COMPENSAÇÃO FINANCEIRA 2009
Arrecadado Previsto

29.067,69 69.010,49

COMPENSAÇÃO FINANCEIRA A  
RECEBER DO TESOURO ESTADUAL

2009
39.942,80

COBRANÇA E PARCELAMENTO 2009 2010 (previsto)
Arrecadação - Cobrança e Parcelamento1 61.980,54 137.348,93
70% Saneamento2 35.107,63 84.584,86
Recursos para Outras Ações 26.872,92 52.764,07

DETALHAMENTO DOS RECURSOS DA COBRANÇA E DO PARCELAMENTO
Recursos da Cobrança 2009 2010 (previsto)
Arrecadação -Cobrança1 60.459,01 118.326,18
70% Saneamento2 34.042,55 71.268,93
Recursos para Outras Ações 26.416,46 47.057,24
Recursos do Parcelamento 2009 2010 (previsto)
Arrecadação -Parcelamento1 (saneamento3) 1.521,53 19.022,75
70% Saneamento2 1.065,07 13.315,93
Recursos para Outras Ações 456,46 5.706,83

1 Valor arrecadado descontado os 10% do INEA (lei nº 4.247/03). 
2 Lei nº 5.234/08. 
3 Parcelamento CEDAE em 60 parcelas corrigidas pela UFIR -RJ (nov/2009 a out/20 14).

RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 45/10
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SALDO ACUMULADO 2004 -dez. 2009 2004 -fev. 2010
Cobrança 179.955,30 204.298,00
Compensação financeira 506.143,42 507.527,68
Total 686.098,72 711.825,68

5) APLICAÇÃO DE RECURSOS INEA-COMPENSAÇÃO FINANCEIRA E 
RECURSOS DOS CBHS DAS REGIÕES III, IV, VII E IX - 12 (DOZE) MESES, A 
PARTIR DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO.

PLANO DE APLICAÇÃO - CUSTEIO
Custeio da delegatária AGEVAP com recursos INEA 
-Compensação Financeira, conforme anexo I da minuta do 
Contrato de Gestão INEA-AGEVAP

2.045.000,00

Custeio da delegatária AGEVAP com recursos do Comitê 
do Médio Paraíba do Sul, conforme anexo I da minuta do 
Contrato de Gestão INEA-AGEVAP

36.140,00

Custeio da delegatária AGEVAP com recursos do Comitê 
Piabanha, conforme anexo I da minuta do Contrato de 
Gestão INEA-AGEVAP

36.140,00

Custeio da delegatária AGEVAP com recursos do Comitê 
Rio Dois Rios, conforme anexo I da minuta do Contrato de 
Gestão INEA-AGEVAP

36.140,00

Custeio da delegatária AGEVAP com recursos do Comitê 
Baixo Paraíba do Sul, conforme anexo I da minuta do 
Contrato de Gestão INEA-AGEVAP

36.140,00

TOTAL 2.189.560,00

PLANO DE APLICAÇÃO -INVESTIMENTOS COMITÊS
Investimentos em atividades de comunicação com recur-
sos do Comitê do Médio Paraíba do Sul, conforme anexo I 
da minuta do Contrato de Gestão INEA-AGEVAP

63.650,00

Investimentos em atividades de comunicação com 
recursos do Comitê Piabanha, conforme anexo I da minuta 
do Contrato de Gestão INEA-AGEVAP

63.650,00

Investimentos em atividades de comunicação com 
recursos do Comitê Rio Dois Rios, conforme anexo I da 
minuta do Contrato de Gestão INEA-AGEVAP

63.650,00

Investimentos em atividades de comunicação com recur-
sos do Comitê do Baixo Paraíba do Sul, conforme anexo I 
da minuta do Contrato de Gestão INEA-AGEVAP

63.650,00

TOTAL 254.600,00

TOTAL GERAL (CUSTEIO E INVESTIMENTOS): 2.444.160,00
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RESOLUÇÃO CERHIRJ Nº 46,  
DE 26 DE MAIO DE 2010

DISPÕE SOBRE OS LIMITES DE CUSTEIO  ADMI
NISTRATIVO DA ENTIDADE DELEGATÁRIA DE 
FUNÇÕES DE AGÊNCIA DE ÁGUA DO COMITÊ DE 
BACIA LAGOS SÃO JOÃO.

O CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS, no uso das suas atribuições 
legais instituído pela Lei nº 3.239, de 02 de agosto de 1999, considerando:

- que a Resolução CERHI-RJ nº 44, de 26 de maio de 2010, define que os limi-
tes de custeio das despesas de apoio técnico e administrativo das entidades 
delegatárias de funções de agências de água sejam estabelecidos por meio de 
resoluções específicas do Conselho Estadual de Recursos Hídricos para cada 
Região Hidrográfica;

Resolve:

Art. 1º - O custeio das despesas de apoio técnico e administrativo da enti-
dade delegatária de funções de agências de água na Região Hidrográfica VI 
-Lagos São João, para os exercícios de 2010 a 2015, está limitado ao valor de 
R$ 250.000,00 (duzentos e cinqüenta mil reais) por ano.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 26 de maio de 2010

LUIZA CRISTINA KRAU DE OLIVEIRA

Presidente Conselho Estadual de Recursos Hídricos
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RESOLUÇÃO CERHIRJ Nº 47,  
DE 26 DE MAIO DE 2010

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.

O CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS, no uso das suas atribuições 
legais instituído pela Lei nº 3.239, de 02 de agosto de 1999, considerando:

- que a Lei nº 3.239, de 02 de agosto de 1999, em seu art. 55, I, dispõe que o 
Conselho Estadual de Recursos Hídricos deve autorizar a proposta dos comitês 
de bacia hidrográfica para constituição da respectiva agência de água;

- que a Lei nº 5.639, de 06 de janeiro de 2010, em seu art. 2, § 2º, dispõe que 
os termos de contrato de gestão com as entidades delegatárias deverão ser 
submetidos à manifestação do Conselho Estadual de Recursos Hídricos;

- que deverão 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 das entidades delegatárias de comitês de 
bacia, conforme disposto na Lei nº 5.639/2010, art. 13;

- a Resolução Comitê de Bacia Lagos São João no 33, de 30 de abril de 2010, 
que dispõe sobre a ratificação da entidade delegatária e sobre o contrato de 
gestão INEA - Consórcio Intermunicipal Lagos São João - CILSJ, com interveni-
ência do Comitê Lagos São João;

- a Resolução nº 34, de 30 de abril de 2010, que aprova o Plano de 
Investimentos para uso dos recursos oriundos da Cobrança da Água na Bacia 
do Comitê Lagos São João - Ano base

Resolve:
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Art. 1º - Aprovar a indicação do Consórcio Intermunicipal para a Gestão 
Ambiental das Bacias da Região dos Lagos, do Rio São João e Zona Costeira 
-CILSJ como entidade delegatária das funções de Agência de Água do Comitê 
das Bacias Hidrográficas das Lagoas de Araruama e Saquarema e dos Rios São 
João e Una, por um período de 5 (cinco) anos a partir de 2010, conforme 
Resolução 33/2010 do referido Comitê.

Art. 2º - Aprovar a destinação de recursos dos valores disponíveis na subcon-
ta do FUNDRHI da Região Hidrográfica, oriundos da cobrança pelo uso dos 
recursos hídricos, conforme Resolução do Comitê Lagos São João no 34/2010 
e definição de aplicação, constante no Anexo I desta Resolução, para as se-
guintes atividades:

I - operacionalização da Entidade Delegatária do Comitê Lagos São João o 
valor total de R$ 172.036,58 (cento e setenta e dois mil, trinta e seis reais 
e cinqüenta e oito centavos) para o período de 12 (doze) meses a partir da 
vigência do Contrato de Gestão;

II - execução do Plano de Investimentos do Comitê de Bacia Lagos São João - 
ano base 2009, o valor de R$ 1.542.420,82 (um milhão, quinhentos e quarenta 
e dois mil, quatrocentos e vinte reais e oitenta e dois centavos) relativos às 
seguintes ações na Região Hidrográfica VI - Lagos São João:

a) elaboração dos Planos Municipais de Saneamento e Obras de Saneamento 
Regionais; 

b) Programa de Monitoramento dos Corpos Hídricos; 

c) Ações do Programa de Educação e Mobilização Social; 

d) Programa de Gestão Ambiental em Microbacias/FUNBOAS; 

e) Programa de Fortalecimento da Pesca Artesanal; 

f) Programa de Zoneamento de Usos Múltiplos; e 

g) Ordenamento e Ampliação do Banco de Dados/Sistema de Informações 
Geográficas.

Art. 3º - Aprovar a destinação do valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil 
reais), dos recursos do FUNDRHI oriundos da compensação financeira pela 
utilização dos recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica, para a 
complementação de despesas de operacionalização da Entidade Delegatária 
do Comitê de Bacia Lagos São João, para o exercício dos próximos 12 (doze) 
meses, conforme detalhamento das despesas constante no Anexo I desta 
Resolução.

RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 47/10
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RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 47/10

Art. 4º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 26 de maio de 2010

LUIZA CRISTINA KRAU DE OLIVEIRA

Presidente Conselho Estadual de Recursos Hídricos
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ANEXO I

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DEFINIÇÃO DE 
APLICAÇÃO DE RECURSOS NA RH VI (LAGOS SÃO JOÃO)

1) RECURSOS FINANCEIROS DA SUBCONTA SÃO JOÃO DA RH

VI - COMITÊ LAGOS SÃO JOÃO

COBRANÇA E PARCELAMENTO 2009 2010 (previsto)
Arrecadação -Cobrança e Parcelamento1 1.234.457,40 1.276.169,98
70% Saneamento2 312.420,82 307.015,73
Recursos para Outras Ações 922.036,58 969.154,26

DETALHAMENTO DOS RECURSOS DA COBRANÇA E DO PARCELAMENTO
Recursos da Cobrança 2009 2010 (previsto)
Arrecadação -Cobrança1 452.297,18 444.033,49
70% Saneamento2 312.420,82 307.015,73
Recursos para Outras Ações 139.876,36 137.017,76
Recursos do Parcelamento 2009 2010 (previsto)
Arrecadação -Parcelamento1 (saneamento3) 452.297,18 444.033,49
70% Saneamento2 312.420,82 307.015,73
Recursos para Outras Ações 139.876,36 137.017,76

1 Valor arrecadado descontado os 10% do INEA (lei nº 4.247/03). 
2 Lei nº 5.234/08. 
3 Parcelamentos corrigidos pela UFIR-RJ: Águas de Juturnaíba em 60 parcelas (jan/2009 a 
dez/2013) e Prolagos em 60 parcelas (jan/2009 a dez/2013).

SALDO ACUMULADO 2004 - dez. 2009 2004 -fev. 2010
Cobrança 2.117.679,41 2.359.790,58
Total 2.117.679,41 2.359.790,58

Informações de recursos financeiros constantes no Contrato de Gestão:      
i) Saldo total acumulado na subconta até dezembro de 2009: R$ 2.117.679,41     
ii) Total da arrecadação prevista para 2010: R$ 1.276.169,98

RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 47/10
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2) APLICAÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DA COBRANÇA PELO USO DA 
ÁGUA - ANO BASE 2009 -PLANO DE INVESTIMENTOS

PLANO DE APLICAÇÃO - ANO BASE 2009 - CUSTEIO
Custeio da delegatária Lagos São João conforme anexo I do 
Contrato de Gestão INEA–CILSJ

172.036,58

TOTAL 172.036,58

PLANO DE APLICAÇÃO - ANO BASE 2009 - INVESTIMENTOS
Elaboração dos Planos Municipais de saneamento e 
obras de saneamento regionais na Região Hidrográfica 
VI -Lagos São João

712.420,82

Programa de monitoramento dos corpos hídricos 300.000,00
Dar prosseguimento as Ações do Programa de 
Educação do CBH Lagos São João e Elaboração 
boletim bimestral do CBH Lagos São João

150.000,00

Programa de Gestão Ambiental em Microbacias/
FUNBOAS -Prosseguimento da política de pagamento 
de serviços ambientais em microbacias prioritárias

100.000,00

Programa de Fortalecimento da Pesca Artesanal 
-Estudos biológicos das Lagoas de Araruama e 
Saquarema e apoio a pesca artesanal

100.000,00

Programa de Zoneamento de usos múltiplos 100.000,00
Ordenamento e ampliação do banco de dados da ba-
cia compor o SIG -Sistema de Informações Geográficas 
da bacia Lagos São João

80.000,00

TOTAL 1.542.420,82

TOTAL GERAL (CUSTEIO E INVESTIMENTOS): 1.714.457,40

Recursos INEA - compensação financeira para apoiar a operacionalização da 
entidade delegatária do CLSJ, por 12 (doze) meses, constante no Contrato de 
Gestão: R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Total recursos para operacionalização da entidade delegatária do CLSJ (recur-
sos CLSJ + recursos INEA compensação financeira) pelo período de 12 (doze) 
meses a partir da vigência do Contrato de Gestão: R$ 372.036,58 (trezentos e 
setenta e dois mil, trinta e seis reais e cinquenta e oito centavos)
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RESOLUÇÃO CERHIRJ Nº 49,  
DE 28 DE JULHO DE 2010

DISPÕE SOBRE O LIMITE DE CUSTEIO ADMINISTRATIVO 
DA ENTIDADE DELEGATÁRIA DE FUNÇÕES DE AGÊNCIA 
DE ÁGUA DO COMITÊ GUANDU.

O CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS, no uso das suas atribuições 
legais instituído pela Lei nº 3.239, de 02 de agosto de 1999, considerando:

- o que consta do Processo nº E-07/502.841/2010;

- a Resolução CERHI-RJ nº 44, de 26 de maio de 2010, que define que os limites de 
custeio das despesas de apoio técnico e administrativo das entidades delegatárias 
de funções de agências de água sejam estabelecidos por meio de resoluções espe-
cíficas do Conselho Estadual de Recursos Hídricos para cada Região Hidrográfica;

- a Resolução Comitê Guandu nº 47, de 25 de maio de 2010, que dispõe, ad re-
ferendum do Plenário do Comitê Guandu, sobre a complementação de recursos 
financeiros, oriundos da subconta do Comitê Guandu do Fundo Estadual de 
Recursos Hídricos - FUNDRHI, a serem aplicados no Contrato de Gestão entre o 
INEA e a AGEVAP.

Resolve:

Art. 1º - Limitar o custeio das despesas de apoio técnico e administrativo da entida-
de delegatária de funções de agências de água na Região Hidrográfica II - Guandu, 
para os exercícios de 2010 a 2015, ao valor de R$ 1.500.000,00 (hum milhão e 
quinhentos mil reais) por ano.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 28 de julho de 2010

LUIZA CRISTINA KRAU DE OLIVEIRA

Presidente Conselho Estadual de Recursos Hídricos
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RESOLUÇÃO CERHIRJ Nº 50,  
DE 28 DE JULHO DE 2010

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.

O CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS, no uso das suas atribuições 
legais instituído pela Lei nº 3.239, de 02 de agosto de 1999, considerando:

- o que consta do Processo nº E-07/502.841/2010;

- a Lei nº 3.239, de 02 de agosto de 1999, em seu art. 55, I, que dispõe que o 
Conselho Estadual de Recursos Hídricos deve autorizar a proposta dos comitês 
de bacia hidrográfica para constituição da respectiva agência de água;

 - a Lei nº 5.639, de 06 de janeiro de 2010, em seu art. 2º, § 2º, que dispõe 
que os termos de contrato de gestão com as entidades delegatárias deverão 
ser submetidos à manifestação do Conselho Estadual de Recursos Hídricos;

- a Resolução Comitê Guandu nº 45, de 13 de abril de 2010, que dispõe sobre 
a indicação da entidade delegatária e sobre o contrato de gestão INEA e a 
AGEVAP, com interveniência do Comitê Guandu;

- a Resolução Comitê Guandu nº 47, de 25 de maio de 2010, que dispõe, 
ad referendum do Plenário do Comitê Guandu, sobre a complementação 
de recursos financeiros, oriundos da subconta do Comitê Guandu do Fundo 
Estadual de Recursos Hídricos - FUNDRHI, a serem aplicados no Contrato de 
Gestão entre o INEA e a AGEVAP;

- a Resolução CERHI-RJ nº 49, de 28 de julho de 2010, que dispõe sobre o li-
mite de custeio administrativo da Entidade Delegatária de funções de Agência 
de Água do Comitê Guandu.

Resolve:

Art. 1º - Aprovar a indicação da Associação Pró-Gestão de Águas da Bacia 
Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP como entidade delegatária das 
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funções de Agência de Água do Comitê Guandu, por um período de 5 (cinco) 
anos a partir de 2010, conforme Resolução 45/2010 do referido Comitê.

Art. 2º - Aprovar a destinação de recursos dos valores disponíveis na subconta 
do FUNDRHI da Região Hidrográfica e a definição de sua aplicação, constante 
no Anexo I desta Resolução, para as seguintes atividades:

I - para a operacionalização da Entidade Delegatária do Comitê Guandu, o 
valor total de R$ 1.499.992,00 (hum milhão e quatrocentos e noventa e nove 
mil e novecentos e noventa e dois reais) para o período de 12 (doze) meses a 
partir da vigência do Contrato de Gestão;

II - para a instalação da Entidade Delegatária, em caráter excepcional 
no primeiro ano de vigência do Contrato de Gestão, o valor adicional de 
R$ 211.660,00 (duzentos e onze mil, seiscentos e sessenta reais) destinados 
às despesas de apoio técnico e administrativo do Comitê Guandu, especifica-
mente para aquisição de mobiliário, equipamentos, seleção e treinamento de 
pessoal.

Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 28 de julho de 2010

LUIZA CRISTINA KRAU DE OLIVEIRA

Presidente Conselho Estadual de Recursos Hídricos

RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 50/10
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ANEXO I 
 

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DEFINIÇÃO DE 
APLICAÇÃO DE RECURSOS NA RH II (GUANDU)

1) RECURSOS FINANCEIROS DA SUBCONTA DA RH II - COMITÊ GUANDU

ARRECADAÇÃO TOTAL 2009 2010 (previsto)
Cobrança, Parcelamento e 
Compensação Financeira

2.980.140,29 18.136.532,28

COMPENSAÇÃO FINANCEIRA 2009
Arrecadado Previsto
504.450,45 1.996.319,87

COMPENSAÇÃO FINANCEIRA  
A RECEBER DO TESOURO ESTADUAL

2009
1.491.869,42

COBRANÇA E PARCELAMENTO 2009 2010 (previsto)
Arrecadação - Cobrança e Parcelamento 2.475.689,84 18.136.532,28
70% Saneamento2 971.721,06 11.783.015,78
Recursos para Outras Ações 1.503.968,79 6.353.516,50

DETALHAMENTO DOS RECURSOS DA COBRANÇA E DO PARCELAMENTO
Recursos da Cobrança 2009 2010 (previsto)
Arrecadação -Cobrança1 2.054.646,75 13.125.323,90
70% Saneamento2 691.146,69 8.275.169,91
Recursos para Outras Ações 1.363.500,06 4.850.153,99
Recursos do Parcelamento 2009 2010 (previsto)
Arrecadação -Parcelamento1 (Cedae3 e 
outros)

421.043,10 5.011.208,38

70% Saneamento2 280.574,37 3.507.845,87
Recursos para Outras Ações 140.468,73 1.503.362,52

1 Valor arrecadado descontado os 10% do INEA e os 15% da transposição (lei nº 4.247/03). 
2 Lei nº 5.234/08. 
3 Parcelamento Cedae em 60 parcelas corrigidas pela UFIR-RJ nov/2009 a out/2014). 
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SALDO ACUMULADO 2004 - dez. 2009 2004 - fev. 2010
Cobrança 3.621.050,09 6.471.029,58
Compensação financeira 5.967.935,47 5.984.061,24
Total 9.588.985,56 12.455.090,82

Informações de recursos financeiros constantes no Contrato de Gestão: 
i) Saldo total acumulado na subconta até dezembro de 2009: R$ 9.588.985,56
ii) Total da arrecadação prevista para 2010: R$ 18.136.532,28 

2) APLICAÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DA SUBCONTA DA RH II (GUANDU) 
- PLANO DE INVESTIMENTOS

PLANO DE APLICAÇÃO - CUSTEIO
Custeio da Delegatária Guandu para o Contrato de 
Gestão INEA-AGEVAP

1.499.992,00

TOTAL 1.499.992,00

PLANO DE APLICAÇÃO - CUSTEIO: ESPECIAL PRIMEIRO ANO
Recursos adicionais destinados à instalação da 
Delegatária Guandu para o Contrato de Gestão 
INEA-AGEVAP

211.660,00

TOTAL 211.660,00

TOTAL GERAL (CUSTEIO) 1.711.652,0

 

RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 50/10
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RESOLUÇÃO CERHIRJ Nº 51,  
DE 28 DE JULHO DE 2010

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.

O CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS, no uso das suas atribuições 
legais instituído pela Lei nº 3.239, de 02 de agosto de 1999, considerando:

 - a presente disponibilidade financeira, ainda não comprometida, do Fundo 
Estadual de Recursos Hídricos (FUNDRHI) nas subcontas dos Comitês de Bacia 
Hidrográfica;

- a conveniência de pronta aplicação dos recursos disponíveis no FUNDRHI 
para o fortalecimento do Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos do 
Estado do Rio de Janeiro;

- a existência de projetos de interesse dos Comitês de Bacia em execução pela 
SEA e pelo INEA;

Resolve:

Art. 1º - Determinar aos Comitês de Bacia Hidrográfica do Estado do Rio 
de Janeiro a efetiva utilização de recursos disponíveis nas suas respectivas 
subcontas específicas do FUNDRHI em ações e projetos de seu interesse que 
estejam sendo executados pela Secretaria de Estado do Ambiente - SEA e pelo 
Instituto Estadual do Ambiente - INEA, sem prejuízo dos valores já aprovadas 
pelos respectivos Comitês.

Art. 2º - Determinar ao INEA que promova as tratativas necessárias junto aos 
Comitês para o efetivo cumprimento do artigo primeiro.

Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

 
Rio de Janeiro, 28 de julho de 2010

LUIZA CRISTINA KRAU DE OLIVEIRA

Presidente Conselho Estadual de Recursos Hídricos
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RESOLUÇÃO CERHIRJ Nº 58,  
DE 16 DE MARÇODE 2011 

APROVA A INSTITUIÇÃO DO COMITÊ DA REGIÃO 
HIDROGRÁFICA DA BAÍA DE ILHA GRANDE, NO     
ÂMBITO DO SISTEMA ESTADUAL DE GERENCIAMENTO 
DE RECURSOS HÍDRICOS.

O CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS, no uso das suas atribui-
ções legais, tendo em vista o disposto no Decreto nº 32.862, de 21 de março 
de 2003, e considerando:

- o disposto no art. 45, alínea IX e no art. 52 da Lei nº 3.239/1999;

- que a Política Estadual de Recursos Hídricos, instituída pela Lei nº 
3.239/1999, tem como princípio a bacia hidrográfica como unidade básica 
de gerenciamento dos recursos hídricos, fundamentada na descentralização, 
com a participação do Poder Público, dos usuários e da sociedade civil;

- que o Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos, também 
instituído pela Lei nº 3.239/1999, deve ser integrado, dentre outros, pelos 
comitês de bacias hidrográficas, conforme disposto no art. 43 desta Lei;

- que há necessidade de se instituir um organismo de bacia, com a participa-
ção do Poder Público, dos Usuários da água e da Sociedade Civil Organizada, 
visando o uso sustentado dos recursos naturais, a recuperação ambiental 
e a conservação dos corpos hídricos quanto aos aspectos de quantidade e 
qualidade das águas;

- que a Lei nº 3239/1999, em seu art. 3º, parágrafo IV, define como um dos 
objetivos da gestão de recursos hídricos “promover a articulação entre União, 
estados vizinhos, municípios, usuários e sociedade civil, visando à integração 
de esforços para soluções regionais de proteção, conservação e recuperação 
dos corpos de água”;

- que o processo de instituição do Comitê de Bacia da Região Hidrográfica 
Baía de Ilha Grande foi analisado pelas Câmaras Técnicas competentes e pela 
plenária deste Conselho reunida em 16 de março de 2011.

Resolve:
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RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 58/10

Art. 1º - Aprovar a instituição do Comitê da Região Hidrográfica Baía de Ilha 
Grande, como parte integrante do Sistema Estadual de Recursos Hídricos.

§ 1º - A área de atuação do CBH-BIG é a Região Hidrográfica da Baía da Ilha 
Grande - RH I, sendo composta pela totalidade das terras continentais e insu-
lares dos municípios de Angra dos Reis e Paraty;

§ 2º - O Comitê será constituído e gerido conforme disposições de seu 
Regimento Interno;

§ 3º - Caberá ao Comitê de Bacia da Região Hidrográfica Baía de Ilha Grande 
decidir sobre a localização de sua sede, que deverá ser em município de sua 
área de atuação.

Art. 2º - A Comissão Pró-Comitê de Bacia da Região Hidrográfica Baía de 
Ilha Grande, deverá coordenar as ações necessárias à instalação do Comitê, 
no prazo máximo de 90 (noventa) dias, a contar da data de publicação do 
Decreto de instituição.

Art. 3º - Esta Resolução será encaminhada à apreciação do Poder Executivo 
para que seja reconhecida e qualificada por ato competente, conforme dis-
posto no art. 52 da Lei nº 3.239/1999.

Art. 4º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 16 de março de 2011

 
LUIZA CRISTINA KRAU DE OLIVEIRA

Presidente Conselho Estadual de Recursos Hídricos
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RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 61,  
DE 29 DE JUNHO DE 2011

ESTABELECE PROCEDIMENTOS A SEREM   ADOTADOS 
NA REGIÃO HIDROGRÁFICA LAGOS SÃO JOÃO, 
PARA A MANUTENÇÃO DO CANAL HIDRÁULICO 
DA LAGOA DE ARARUAMA.

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:

- o disposto nos artigos 45, inciso I e 55, inciso XII da Lei nº 3.239 de 02/08/1999;

- a resolução CBH LSJ nº 39 de 05/05/2011, que dispõe sobre a definição e 
manutenção do canal hidráulico da lagoa de Araruama, garantindo a renova-
ção de águas e navegação, bem como a permanente ligação da lagoa costeira 
com o mar;

- os estudos desenvolvidos pelo CBH LSJ e por diversas instituições técnicas, 
que orientam e priorizam ações para o desassoreamento sob o ponto de 
vista hidráulico do canal de ligação com a Lagoa de Araruama: Relatório de 
Impacto Ambiental (EIA/RIMA) Geobureu Consultoria/ Prefeitura Municipal 
de Cabo Frio, “dragagem parcial do canal do Itajuru”; Modelagem da Lagoa de 
Araruama -Coppetec Fundação/UFRJ, “Modelagem Computacional, Circulação 
Hidrodinâmica na lagoa de Araruama”, Estudo de Impacto Ambiental (EIA/
RIMA) -Planave S.A. -“Obras de recuperação da Lagoa de Araruama” pelos 
quais ficou definida a seção hidráulica do Canal da Lagoa de Araruama;

- a necessidade de nortear o órgão gestor de recursos hídricos e ambientais 
para ações que garantam a integridade hídrica, visando seus usos múltiplos.

Resolve:

Art. 1º - Estabelecer que a calha do canal hidráulico da Lagoa de Araruama 
tenha 60 metros de largura, 30 metros para cada lado do eixo, por 2,5 metros 
de profundidade, considerando a menor maré estabelecida na “Tábua de 
Maré” emitida pela DHN da Marinha do Brasil, tendo como referência o Porto 
do Forno em Arraial do Cabo;
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§ 1º - Adotar o traçado do eixo do canal hidráulico da lagoa de Araruama, 
apresentado no mapa georeferenciado, anexo I.

§ 2º - Manter, permanentemente aberto, o canal hidráulico com finalidade 
de renovação de águas e navegação, bem como monitorar, através de bati-
metrias, a evolução do processo de assoreamento, com vistas a identificar 
precocemente novos pontos assoreados.

Art. 2º - Propor que a manutenção do canal hidráulico da Lagoa de Araruama 
por desassoreamento deve ser constante, e se necessário, com atividade de 
dragagem a ser realizada por entidades que possuam licença ambiental válida.

Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 29 de junho de 2011

 

LUIZA CRISTINA KRAU DE OLIVEIRA

Presidente Conselho Estadual de Recursos Hídricos

RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 61/11
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RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 62,  
DE 29 DE JUNHO DE 2011

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.

O CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS, no uso das suas atribuições 
legais instituído pela Lei nº 3.239, de 02 de agosto de 1999, considerando:

- o disposto na Lei nº 5.639/2010, art. 13, que deverão ser aplicados no míni-
mo 50% dos recursos da compensação financeira pela utilização dos recursos 
hídricos para fins de geração de energia elétrica nos contratos de gestão das 
entidades delegatárias de comitês de bacia;

- o Contrato de Gestão nº 02/2010, publicado no D.O.E.R.J. de 27 de julho de 
2010;

- a Resolução Comitê de Bacia Lagos São João nº 36, 05 de maio de 2011, que 
aprova o Plano de Investimentos para uso dos recursos oriundos da Cobrança 
da Água na Bacia do Comitê Lagos São João;

Resolve:

Art. 1º - Aprovar a destinação de recursos dos valores disponíveis na subcon-
ta do FUNDRHI da Região Hidrográfica, oriundos da cobrança pelo uso dos 
recursos hídricos, conforme Resolução do Comitê Lagos São João no 36/2011, 
constante no Anexo I desta Resolução, para operacionalização da Entidade 
Delegatária do Comitê Lagos São João o valor total de R$ 205.600,00 (duzen-
tos e cinco mil e seiscentos reais) por ano no período de vigência do contrato.

Art. 2º - Aprovar a destinação do valor de R$ 213.800,00 (duzentos e treze 
mil e oitocentos reais), dos recursos do FUNDRHI oriundos da compensa-
ção financeira pela utilização dos recursos hídricos para fins de geração de 
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energia elétrica, para a complementação de despesas de operacionalização 
da Entidade Delegatária do Comitê de Bacia Lagos São João, por ano, no 
período de vigência do contrato, conforme detalhamento dos investimentos 
constantes no Anexo I desta Resolução.

Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 29 de junho de 2011

 

LUIZA CRISTINA KRAU DE OLIVEIRA

Presidente Conselho Estadual de Recursos Hídricos

RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 62/11
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ANEXO I
 

INVESTIMENTOS PARA O CONTRATO DE GESTÃO INEA Nº 
02/2010-INEA

CUSTEIO ADMINISTRATIVO -COMITÊ LSJ VALOR R$

Custeio da delegatária Lagos São João conforme 
anexo I do Contrato de Gestão  INEA-CILSJ- 2º 
ano.  Recursos da cobrança pelo uso dos 
recursos hídricos - Subconta RH VI.

205.600,00

Custeio da delegatária Lagos São João conforme 
anexo I do Contrato de Gestão  INEA-CILSJ- 2º 
ano.  Recursos Subconta Compensação 
Financeira.

213.800,00

Total Geral 419.400,00

RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 62/11
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ANEXO I
 

INVESTIMENTOS PARA O CONTRATO DE GESTÃO INEA Nº 
02/2010-INEA

CUSTEIO ADMINISTRATIVO -COMITÊ LSJ VALOR R$

Custeio da delegatária Lagos São João conforme 
anexo I do Contrato de Gestão  INEA-CILSJ- 2º 
ano.  Recursos da cobrança pelo uso dos 
recursos hídricos - Subconta RH VI.

205.600,00

Custeio da delegatária Lagos São João conforme 
anexo I do Contrato de Gestão  INEA-CILSJ- 2º 
ano.  Recursos Subconta Compensação 
Financeira.

213.800,00

Total Geral 419.400,00

RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 62/11
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RESOLUÇÃO CERHIRJ Nº 63,  
DE 29 DE JUNHO DE 2011

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DE SUBCOMITÊS NA 
REGIÃO HIDROGRÁFICA DA BAÍA DE GUANABARA.

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:

- o disposto no artigo 45, inciso VI da Lei nº 3.239, de 02 de agosto de 1999;

- o Decreto 38.260, de 16 de setembro de 2005;

- a Resolução CERHI-RJ nº 05, de 25 de março de 2002, que orienta a consti-
tuição de comitês, que deverá ser adotada, no que for cabível para a criação 
de subcomitês enquanto não advir resolução CERHI-RJ específica sobre o 
assunto;

- a Resolução CERHI-RJ nº 11, de 28 de julho de 2005, que aprovou a institui-
ção 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.

- a Resolução CERHI-RJ nº 18, de 08 de novembro de 2006, que aprovou a 
divisão hidrográfica do Rio de Janeiro; 

- os artigos 3º, 6º e 39 do Regimento Interno do Comitê da Baía de Guanabara, 
de 29 de setembro de 2010, que estipulam as seis sub-regiões hidrográficas e 
a sua coordenação por subcomitês;

- a Resolução CBH BG nº 07 de 26 de maio de 2011, que aprova a criação de 
subcomitês da Região Hidrográfica da Baía de Guanabara;

- a ata da 7º. R.O. do CERHI-RJ realizada em 13 de novembro de 2003 que relata 
a aprovação por aclamação a criação do Comitê Leste da Baía de Guanabara.

Resolve:

Art. 1º - Autorizar a implementação dos seguintes subcomitês:

I - do Sistema Lagunar de Maricá -Guarapina;

II - do Sistema Lagunar Itaipu-Piratininga;

III - da Baía de Guanabara-Trecho Leste;

IV - da Baía de Guanabara-Trecho Oeste;

V - do Sistema Lagunar da Lagoa Rodrigo de Freitas;
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VI - do Sistema Lagunar de Jacarepaguá.

Art. 2º - Os subcomitês são estruturados da seguinte forma:  

I - Coordenação Colegiada (três a seis membros, guardada a devida represen-
tação paritária);

II - Plenário.

Art. 3º - Os plenários dos subcomitês terão a seguinte composição:

I - Representantes do Poder Publico, dos Usuários e da Sociedade Civil, res-
peitada a paridade;

II - O número de membros será de no mínimo 5 (cinco) e no máximo 15 (quin-
ze) de cada setor.

§ 1º - Os subcomitês serão constituídos por membros, titulares e por suplen-
tes, com direito a voz e a voto exclusivamente no âmbito do subcomitê, sendo 
que o voto caberá ao titular e em seu impedimento ao suplente.

§ 2º - A indicação ou eleição de membros dos subcomitês deverá ser homolo-
gada pela Plenária do Comitê Baia de Guanabara.

§ 3º - A escolha dos membros do Plenário dos subcomitês será feita em con-
formidade com o Regimento Interno do Comitê da Baia de Guanabara e se 
necessário, por normas especificas de cada subcomitê. 

Art 4º - Compete aos subcomitês:

I - Deliberar, em sua área de atuação, sobre os assuntos constantes do artigo 
6º, incisos I, II, VII, XV, XVIII, XIX, XXI e XXVI do Regimento Interno do CBH BG 
aprovado em 29 de setembro de 2010, que deverão ser remetidos ao Plenário 
do Comitê da Baia de Guanabara para a aprovação;

II - Encaminhar proposições ao Plenário do CBH BG, sobre assuntos de inte-
resses das respectivas sub-regiões hidrográficas.

Art. 5º - Aplicam-se aos Plenários dos subcomitês, quando couber, as normas 
do Regimento Interno do Comitê da Baia de Guanabara, particularmente seus 
artigos 8º, 10 a 17.

Art. 6º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 29 de junho de 2011.

 
LUIZA CRISTINA KRAU DE OLIVEIRA

Presidente Conselho Estadual de Recursos Hídricos

RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 63/11
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RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 65,  
 DE 31 DE AGOSTO DE 2011

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 MÉDIO PARAÍBA DO 
SUL, DO RIO DOIS RIOS E DO RIO PIABANHA E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS, no uso das suas atribuições 
legais instituído pela Lei nº 3.239, de 02 de agosto de 1999, considerando:

- o disposto na Lei nº 5.639/2010, art. 13, que deverão ser aplicados no míni-
mo 50% dos recursos da compensação financeira pela utilização dos recursos 
hídricos para fins de geração de energia elétrica nos contratos de gestão das 
entidades delegatárias de comitês de bacia,

- o disposto no artigo 45, inciso VI da Lei Estadual nº 3.239, de 02.08.1999,

- o disposto no artigo 9º do Decreto Estadual nº 35.724, de 18.06.2004,

- o disposto no do art. 11, inciso III da Lei Estadual nº 4.247, de 16.12.2003, 
alterado pelo art. 4º da Lei  Estadual nº 5.234, de 05.05.2008,

- a Resolução do CBH Baixo Paraíba do Sul nº 05, de 03.03.2011,

- a Resolução do CBH Baixo Paraíba do Sul nº 08, de 21.07.2011,

- a Resolução do CBH Médio Paraíba do Sul nº 08, de 05.07.2011,

- a Resolução do CBH Rio Dois Rios nº 14, de 18.07.2011,

- a Resolução do CBH Piabanha nº 13, de 02.06.2011,

- o Contrato de Gestão nº 01/2010, publicado no D.O.E. RJ de 05.07.2010,

Resolve:
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Art. 1º - Ratificar a destinação de recursos dos valores disponíveis nas sub-
contas das Regiões Hidrográficas III, IV, VII e IX no FUNDRHI, oriundos da 
cobrança pelo uso dos recursos hídricos para operacionalização da Entidade 
Delegatária dos Comitês Baixo Paraíba do sul, Médio Paraíba do Sul, Rio Dois 
Rios e Piabanha no valor total de R$ 290.840,00 (duzentos e noventa mil e oi-
tocentos e quarenta reais), para o 2º ano do período de vigência do contrato.

Art. 2º - Aprovar a destinação do valor de R$ 1.768.359,19 (Hum milhão sete-
centos e sessenta e oito mil e trezentos e cinquenta e nove reais e dezenove 
centavos), dos recursos do FUNDRHI oriundos da compensação financeira 
pela utilização dos recursos hídricos para fins de geração de energia elétri-
ca, para a complementação de despesas de operacionalização da Entidade 
Delegatária Comitês Baixo Paraíba do sul, Médio Paraíba do Sul, Rio Dois Rios 
e Piabanha, para o 2º ano do período de vigência do contrato.

Art. 3º - A liberação dos recursos pelo Instituto Estadual do Ambiente - INEA 
para utilização na ação aprovada nesta Resolução, obedecerá a disponibilida-
de financeira do FUNDRHI nas subcontas das Regiões Hidrográficas.

Art. 4º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 31 de agosto de 2011

 

LUIZA CRISTINA KRAU DE OLIVEIRA

Presidente Conselho Estadual de Recursos Hídricos

RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 65/11
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RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 75, 
DE 07 DE DEZEMBRO DE 2011

APROVA OS INVESTIMENTOS COM OS RECURSOS 
FINANCEIROS DISPONÍVEIS DO ANO DE 2011 DO 
FUNDRHI DA SUBCONTA DA REGIÃO HIDROGRÁFICA 
LAGOS SÃO JOÃO.

O CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS, no uso das suas atri-
buições legais, instituído pela Lei nº 3.239, de 02 de agosto de 1999, e 
considerando:

- o disposto no artigo 45, inciso VI da Lei nº 3.239, de 02 de agosto de 
1999;

- o disposto no artigo 9º do Decreto Estadual nº 35.724, de 18 de junho 
de 2004;

- a Resolução do CBH Lagos São João nº 24, de 13 de abril de 2009;

- a Resolução do CBH Lagos São João nº 34, de 30 de abril de 2010;

- a Resolução do CBH Lagos São João nº  47, de 13 de outubro de 2011; 

- Considerando a intenção dos municípios de Araruama, Arraial do Cabo, 
Armação dos Búzios, Cabo Frio, Iguaba Grande, Saquarema, São Pedro da 
Aldeia e Silva Jardim, incorporem os serviços de limpeza urbana e manejo 
de resíduos sólidos, adicionalmente aos serviços de abastecimento de 
água, esgotamento sanitário e drenagem urbana, já previstos nos con-
vênios de cooperação nº 08/2011, 09/2011, 10/2011, 11/2011, 12/2011, 
13/2011, 14/2011 e 15/2011, publicados no DO de 28 de julho de 2011.

Resolve:

Art. 1º - Destinar o valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) às ações 
constantes no plano de investimentos na Região Hidrográfica VI - CBH 
Lagos São João, conforme explicitado no quadro de investimentos;

Art. 2º - A liberação dos recursos pelo Instituto Estadual do Ambiente - 
INEA para utilização nas ações aprovadas nesta Resolução, obedecerá a 
disponibilidade financeira do FUNDRHI na subconta da Região Hidrográfica.
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Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Rio de Janeiro, 07 de dezembro de 2011

 

LUIZA CRISTINA KRAU DE OLIVEIRA

Presidente Conselho Estadual de Recursos Hídricos

RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 75/11
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RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 75/11

INVESTIMENTOS
RH VI - CBH LAGOS SÃO JOÃO

Ação Valor (R$)

Complementação financeira para elaboração 
do Plano Regional de Saneamento com Base 
Municipalizada nas Modalidades Água, Esgoto 
e Drenagem, com a inclusão do viés de Limpeza 
Urbana e Manejo De Resíduos Sólidos dos 
Municípios de Cabo Frio, Araruama, Arraial 
do Cabo, Armação dos Búzios, Silva Jardim, 
Saquarema, Iguaba Grande e São Pedro da 
Aldeia. 

600.000,00

Total 600.000,00
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RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 76, 
DE 07 DE DEZEMBRO DE 2011

APROVA OS INVESTIMENTOS COM OS RECURSOS 
FINANCEIROS DISPONÍVEIS DO FUNDRHI DA 
SUBCONTA DA REGIÃO HIDROGRÁFICA MACAÉ E 
DAS OSTRAS, PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE GERENCIAMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA 
PROVISÓRIA.

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:

- o disposto no artigo 45, inciso VI da Lei Estadual nº 3.239, de 02 de agosto 
de 1999;

- o disposto no artigo 9º do Decreto Estadual nº 35.724, de 18 de junho de 
2004;

- a Resolução do CBH Macaé e das Ostras nº 23, de 15 de junho de 2011;

Resolve:

Art. 1º - Destinar o valor de R$ 136.500,00 (cento e trinta e seis mil e quinhen-
tos reais) à contratação de serviços de gerenciamento da secretaria executiva 
provisória do Comitê de Bacia Hidrográfica da Região Hidrográfica VIII -CBH 
Macaé e das Ostras;

Art. 2º - A liberação dos recursos pelo Instituto Estadual do Ambiente - INEA 
para utilização na ação aprovada nesta Resolução, obedecerá à disponibilida-
de financeira do FUNDRHI na subconta da Região Hidrográfica;

Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 07 de dezembro de 2011

LUIZA CRISTINA KRAU DE OLIVEIRA

Presidente Conselho Estadual de Recursos Hídricos
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RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 77, 
DE 07 DE DEZEMBRO DE 2011 

DISPÕE SOBRE O SEGMENTO PODER PÚBLICO.

O CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - CERHI-RJ, no uso de 
suas atribuições legais instituído pela Lei nº 3.239 de 02 de agosto de 
1999, considerando:

- a Lei nº 3.239 de 02 de agosto de 1999;

- o Decreto nº 41.039 de 29 de novembro de 2007; 

- o Regimento Interno deste Conselho; 

- a necessidade de definir os segmentos pertencentes ao Sistema 
Estadual de Recursos Hídricos do Estado do Rio de Janeiro;

- a necessidade de orientar os Comitês de Bacias Hidrográficas na sua 
constituição e principalmente em seus pleitos eleitorais. 

Resolve: 

Art. 1º - Considerar como integrantes do Poder Público, no âmbito do 
Sistema Estadual de Recursos Hídricos, todos os entes pertencentes à 
Administração Direta, Autarquias e Fundações Públicas.

Parágrafo 1º - Não são considerados entes do poder público:

I - Organizações técnicas, de ensino e pesquisa;

II- Organizações de setores usuários de recursos hídricos.

Parágrafo 2º - As entidades de que trata esse artigo deverão obrigato-
riamente estar voltadas aos Recursos Hídricos e Meio Ambiente.   

Art. 2º - As instituições do Poder Público Federal, Estadual e Municipal 
terão seus representantes indicados na forma estabelecida no Decreto 
nº 41.039 de 29 de novembro de 2007. 
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RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 77/11

Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições contrárias.

Rio de Janeiro, 07 de dezembro de 2011

 

LUIZA CRISTINA KRAU DE OLIVEIRA

Presidente Conselho Estadual de Recursos Hídricos
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RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 78, 
DE 07 DE DEZEMBRO DE 2011

DISPÕE SOBRE O SEGMENTO SOCIEDADE CIVIL.

O CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - CERHI-RJ, no uso de 
suas atribuições legais instituído pela Lei nº 3.239, de 02 de agosto de 1999, 
considerando:

- o disposto na Lei Federal 9.433, de 08 de janeiro de 1997;

- o disposto na Lei Federal nº 9.790, de 23 de março de 1999;

- o disposto na Resolução CNRH nº 100, de 26 de março de 2009;

- o disposto no art.4º da Resolução CNRH nº 14, de 20 de outubro de 2000;

- o disposto na Resolução CONAMA nº 292 , de 21 de março de 2002;

- a Lei Estadual nº 3.239, de 02 de agosto de 1999;

- o Decreto Estadual nº 41.039, de 29 de novembro de 2007;

- o disposto na Resolução SEMADS nº 293, de 09 de julho de 2002;

- o Regimento Interno deste Conselho; 

- a necessidade de definir os segmentos pertencentes ao Sistema Estadual de 
Recursos Hídricos do Estado do Rio de Janeiro;

- a necessidade de orientar os Comitês de Bacias Hidrográficas na sua consti-
tuição e principalmente em seus pleitos eleitorais. 

Resolve:

Art. 1º - Considerar como Organizações da Sociedade Civil de Interesse dos 
Recursos Hídricos (OSCIRHIs), as seguintes entidades:

I - consórcios e associações intermunicipais de bacias hidrográficas;

II - associações regionais, locais ou setoriais de usuários de recursos hídricos 
de uso não consuntivos ;
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III - organizações técnicas, de ensino e pesquisa, voltados aos recursos hídri-
cos e ambientais;

IV - organizações não-governamentais com objetivo de defesa dos interesses 
difusos e coletivos da sociedade com atuação comprovada em recursos hídri-
cos e meio ambiente;

V - outras organizações assim reconhecidas pelo Conselho Estadual de 
Recursos Hídricos (CERHI) desde que comprovadas estatutariamente e com 
atuação comprovada em Recursos Hídricos e Meio Ambiente.

Parágrafo único - Poderão ser qualificadas, pelo Conselho Estadual de 
Recursos Hídricos (CERHI), como Organização da Sociedade Civil de Interesse 
dos Recursos Hídricos (OSCIRHI), as pessoas jurídicas de direito privado, 
não-governamentais, sem fins lucrativos e que atendam ao disposto na Lei 
Federal nº 9.790, de 23 de março de 1999.

Art. 2º - As Organizações da Sociedade Civil de Interesse dos Recursos Hídricos 
(OSCIRHI’s) são aquelas que tenham como atividades, projetos e ações, a 
defesa, a conservação e a proteção dos Recursos Hídricos e Meio Ambiente.

Art. 3º - As Organizações da Sociedade Civil de Interesse dos Recursos Hídricos 
(OSCIRHI’s), para serem indicadas deverão estar legalmente constituídas há, 
no mínimo, 02 (dois) anos, ter comprovadamente como principais finalidades 
a defesa do meio ambiente e dos recursos hídricos, e comprovada atuação, 
no mínimo, nos últimos 2 (dois) anos na área de recursos hídricos, na forma 
estabelecida no § 4º art. 6º do Decreto 41.039, de 29 de novembro de 2007. 

Art. 4º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 07 de dezembro de 2011

 

LUIZA CRISTINA KRAU DE OLIVEIRA

Presidente Conselho Estadual de Recursos Hídricos

RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 78/11
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RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 79, 
DE 07 DE DEZEMBRO DE 2011 

DISPÕE SOBRE O SEGMENTO USUÁRIO.

O CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - CERHI-RJ, no uso de 
suas atribuições legais instituído pela Lei nº 3.239, de 02 de agosto de 1999, 
considerando:

 - o disposto no art. 3º da Resolução CNRH nº 14, de 20 de outubro de 2000; 

- a Lei nº 3.239, de 02 de agosto de 1999;

- o Decreto nº 41.039, de 29 de novembro de 2007; 

- o Regimento Interno deste Conselho; 

- a necessidade de definir os segmentos pertencentes ao Sistema Estadual de 
Recursos Hídricos do Estado do Rio de Janeiro;

- a necessidade de orientar os Comitês de Bacias Hidrográficas na sua consti-
tuição e principalmente em seus pleitos eleitorais. 

Resolve:

Art. 1º - Considerar como Usuários as entidades que fazem uso de recursos 
hídricos através de: 

I - derivação ou captação de parcela da água existente em um corpo de água 
para consumo; 

II - extração de água de aqüífero;

III - lançamento em corpo de água de esgotos e demais resíduos líquido ou 
gasosos, tratados ou não, com o fim de sua diluição, transporte ou disposição 
final;

IV - aproveitamento dos potenciais hidrelétricos;

V - outros usos que alterem o regime, a quantidade ou a qualidade da água 
existente em um corpo hídrico;
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VI - uso de recursos hídricos para a satisfação das necessidades de pequenos 
núcleos populacionais, ou de caráter individual, para atender as necessidades 
básicas da vida, distribuídas no meio rural ou urbano;

VII - derivações, captações e lançamentos considerados insignificantes;

VIII - acumulações de volumes de águas consideradas insignificantes.

Art. 2º - São considerados Usuários de recursos hídricos as pessoas jurídicas, 
caracterizadas como entidades de representação de âmbito e atuação nacio-
nal, estadual ou regional, tais como associações, instituições, federações e 
confederações, devendo a representação ser exercida por meio de indicação 
de seu representante legal. 

Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 07 de dezembro de 2011

 

LUIZA CRISTINA KRAU DE OLIVEIRA

Presidente Conselho Estadual de Recursos Hídricos

RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 79/11
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RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 84,  
DE 30 DE MAIO DE 2012

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.

O CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS, no uso das suas atribuições 
legais instituído pela Lei nº 3.239, de 02 de agosto de 1999, considerando:

- o que consta do Processo nº E-07/506.195/2012;

- a Lei Estadual nº 3.239, de 02 de agosto de 1999, em seu art. 55, I, que dispõe 
que o Conselho Estadual de Recursos Hídricos deve autorizar a proposta dos 
comitês de bacia hidrográfica para constituição da respectiva agência de água;

- a Lei Estadual nº 5.639, de 06 de janeiro de 2010, em seu art. 2, § 2º , que 
dispõe que o termo de contrato deve ser submetido, após manifestação do 
respectivo Comitê de Bacia Hidrográfica e do Conselho Estadual de Recursos 
Hídricos à aprovação final do órgão gestor e executor da Política Estadual de 
Recursos Hídricos, bem como ao titular da Secretaria de Estado do Ambiente;

- a Resolução do Comitê Macaé e das Ostras nº 31, de 20 de março de 2012, 
que dispõe sobre a indicação da entidade delegatária, limite de custeio e a 
minuta do contrato de gestão entre o INEA, órgão gestor e executor da Política 
Estadual de Recursos Hídricos e o Consórcio Intermunicipal Lagos São João 
para exercer funções de competência da Agência de Água do Comitê das 
Bacias Hidrográficas dos Rios Macaé e das Ostras;

Resolve:

Art. 1º - Aprovar a indicação do Consórcio Intermunicipal Lagos São João - 
CILSJ como entidade delegatária de funções de Agência de Água do Comitê 
das Bacias Hidrográficas Macaé e das Ostras, para os exercícios de 2012 a 2017.
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Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 30 de maio de 2012

LUIZA CRISTINA KRAU DE OLIVEIRA

Presidente Conselho Estadual de Recursos Hídricos

  

RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 84/12
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RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 85, 
DE 30 DE MAIO DE 2012 

 

DISPÕE SOBRE O LIMITE DE CUSTEIO ADMINIS-  
TRATIVO PARA ENTIDADE DELEGATÁRIA DE 
FUNÇÕES DE AGÊNCIA DE ÁGUA DO COMITÊ MACAÉ 
E DAS OSTRAS - REGIÃO HIDROGRÁFICA VIII.

O CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS, no uso das suas atribuições 
legais instituído pela Lei nº 3.239, de 02 de agosto de 1999, considerando:

- o que consta do Processo nº E-07/506.195/2012;

- a Resolução CERHI-RJ nº 44, de 26 de maio de 2010, que define que os limi-
tes de custeio das despesas de apoio técnico e administrativo das entidades 
delegatárias de funções de agências de água sejam estabelecidos por meio de 
resoluções específicas do Conselho Estadual de Recursos Hídricos para cada 
Região Hidrográfica;

- a Resolução do Comitê Macaé e das Ostras nº 31, de 20 de março de 2012, 
que dispõe sobre a ratificação da Entidade Delegatária, limite de custeio e 
sobre o Contrato de Gestão entre o INEA, órgão gestor e executor da Política 
Estadual de Recursos Hídricos, e o Consórcio Intermunicipal Lagos São João, 
para exercer funções de competência de Agência de Água do Comitê das 
Bacias Hidrográficas dos Rios Macaé e das Ostras.

Resolve:

Art. 1º - Aprovar como limite de custeio o valor de R$ 361.000,00 (trezentos e 
sessenta e um mil reais) dos recursos do FUNDRHI oriundos da compensação 
financeira pela utilização dos recursos hídricos para fins de geração de ener-
gia elétrica, para despesas de operacionalização da Entidade Delegatária do 
Comitê das Bacias Hidrográficas dos Rios Macaé e das Ostras. 

Art. 2º - Aprovar como limite de custeio a destinação do valor de R$ 250.000,00 
(duzentos e cinquenta mil reais), dos recursos do FUNDRHI oriundos da com-
pensação financeira pela utilização dos recursos hídricos para fins de geração 
de energia elétrica, para a complementação de despesas de operacionalização 
da Entidade Delegatária do Comitê das Bacias Hidrográficas dos Rios Macaé e 
das Ostras, conforme plano de trabalho do contrato de gestão.
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Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 30 de maio de 2012

 

LUIZA CRISTINA KRAU DE OLIVEIRA

Presidente Conselho Estadual de Recursos Hídricos

RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 85/12
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RESOLUÇÃO CERHIRJ Nº 86, 
DE 08 DE AGOSTO DE 2012

DEFINE A VIABILIDADE DA APLICAÇÃO DOS 
RECURSOS FUNDRHI EM AÇÕES DE SANEAMENTO 
RURAL INCLUÍDA NO PERCENTUAL DE 70% 
EXPLICITADO NO ARTIGO 6º DA LEI ESTADUAL 
Nº 5.234, DE 05 DE MAIO DE 2008.

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 Politica de Recursos Hídricos, instituída pela Lei Federal nº 9.433, de 08 
de janeiro de 2008, e pela Lei Estadual nº 3.239, de 02 de agosto de 1999, 
que estabeleceu como instrumento econômico a cobrança pelo uso da água 
a ser aplicada aos usuários de água bruta, captada diretamente nos corpos 
hídricos;

- a Lei Federal nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007, que estabelece diretrizes 
nacionais para o saneamento básico; 

- o Decreto Federal nº 7.217/2010, que regulamenta a Lei Federal nº 11.445, 
de 05 de janeiro de 2007;

- a competência do CERHI-RJ de estabelecer diretrizes complementares para 
implementação da política estadual de Recursos Hídricos contida no artigo 45, 
inciso VIII da Lei Estadual nº 3.239, de 02 de agosto de 1999.

- a consolidação do processo de implantação da cobrança pelo uso da água 
de domínio estadual, por meio das Leis Estaduais nº 3.239, de 02 de agosto 
de 1999, 4.247, de 16 de dezembro de 2003 e 5.234, de 05 de maio de 2008;

- artigo 6º da Lei Estadual nº 5.234, de 05 de maio de 2008, que dispõe: “no mí-
nimo 70% (setenta por cento) dos recursos arrecadados pela cobrança pelo uso 
da água incidente sobre o setor de saneamento serão obrigatoriamente aplicados 
em coleta e tratamento de efluentes urbanos, respeitadas as destinações estabe-
lecidas pelo artigo 4º desta Lei, até que se atinja o percentual de 80% (oitenta por 
cento) do esgoto coletado e tratado na respectiva Região Hidrográfica”;

- o elevado grau de comprometimento da qualidade das águas superficiais em 
decorrência de deficiências no setor de saneamento básico, especialmente 
em coleta e tratamento de efluentes sanitários;
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- que a bacia hidrográfica é composta por áreas urbanas e rurais, as quais 
podem contribuir para a degradação da qualidade das águas da bacia como 
um todo;

- os esforços das entidades integrantes do Sistema Estadual de Recursos 
Hídricos, incluindo os Comitês e Entidades Delegatárias, para investimentos 
em ações na área de esgotamento sanitário;

- que ações de coleta e tratamento de efluentes sanitários em áreas rurais 
são essenciais para que se atinja o percentual de 80% (oitenta por cento) do 
esgoto coletado e tratado na Região Hidrográfica;

- que ações de coleta e tratamento de efluentes sanitários em áreas rurais 
são imprescindíveis para assegurar à atual e às futuras gerações a necessária 
disponibilidade de água, em padrões de qualidade adequados aos respectivos 
usos, em toda a bacia hidrográfica,

Resolve:

Art. 1º - Estabelecer que ações de coleta e tratamento de efluentes de núcleos 
populacionais em área rural também possam ser financiadas pelos recursos 
explicitados no art. 6º da Lei Estadual nº 5.234, de 05 de maio de 2008, até 
o limite de 5 % com o objetivo de atingir a melhoria da qualidade da água 
e o percentual de 80% do esgoto coletado e tratado na respectiva Região 
Hidrográfica.

Art. 2º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 08 de agosto de 2012.

LUIZA CRISTINA KRAU DE OLIVEIRA

Presidente Conselho Estadual de Recursos Hídricos

RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 86/12
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RESOLUÇÃO CERHIRJ Nº 89, 
DE 08 DE AGOSTO DE 2012

DAR NOVA REDAÇÃO AO ARTIGO 2º DA RESOLUÇÃO 
CERHIRJ Nº 85, DE 30 DE MAIO DE 2012.

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 Estadual nº 3.239, de 02 de agosto de 1999;

- a Lei Estadual nº 5.639, de 06 de janeiro de 2010;

- o Decreto Estadual nº 35.724, de 18 de junho de 2004;

- a RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 85, de 30 de maio de 2012,

Resolve:

Art. 1º - Dar nova redação ao artigo 2º da RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 85, de 30 
de maio de 2012, passando a vigorar o seguinte: 

“Art. 2º - Aprovar como limite de custeio a destinação do valor de 
R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) dos recursos do FUNDRHI oriundos 
da compensação financeira pela utilização dos recursos hídricos para 
fins de geração de energia elétrica para complementação da despesa 
de operacionalização da entidade delegatária do comitê das bacias 
hidrográficas dos rios Macaé e das Ostras, conforme plano de trabalho 
do contrato de gestão.”

Art. 2º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 08 de agosto de 2012

LUIZA CRISTINA KRAU DE OLIVEIRA

Presidente Conselho Estadual de Recursos Hídricos
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RESOLUÇÃO CERHIRJ Nº 90, 
DE 08 DE AGOSTO DE 2012

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.

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 Estadual nº 3.239, de 02 de agosto de 1999;

- o disposto na Lei nº 5.639/2010, art. 13, que deverão ser aplicados no míni-
mo 50% dos recursos da compensação financeira pela utilização dos recursos 
hídricos para fins de geração de energia elétrica nos contratos de gestão das 
entidades delegatárias de comitês de bacia;

- o Contrato de Gestão nº 02/2010, publicado no D.O.E. RJ de 27 de julho de 2010;

- a Resolução CERHI-RJ nº 62, de 29 de junho de 2011,

Resolve:

Art. 1º - Aprovar o acréscimo no valor de R$ 87.225,00 (oitenta e sete mil e duzentos 
e vinte e cinco reais), dos recursos do FUNDRHI oriundos da compensação financeira 
pela utilização dos recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica, para a 
complementação de despesas de operacionalização da Entidade Delegatária do Comitê 
de Bacia Lagos São João, para o 3º ano do Contrato de Gestão, ao valor destinado no 
art.2º da Resolução CERHI-RJ nº 62, de 29 de junho de 2011, conforme Anexo I.

Art. 2º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

 
Rio de Janeiro, 08 de agosto de 2012.

LUIZA CRISTINA KRAU DE OLIVEIRA

Presidente Conselho Estadual de Recursos Hídricos



406 Base Legal para a Gestão das Águas do Estado do Rio de Janeiro (1997-2021)

RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 90/12

ANEXO I

INVESTIMENTOS PARA O CONTRATO DE GESTÃO INEA Nº 
02/2010-INEA

Ação Valor (R$)

Custeio da delegatária Lagos São João conforme 
anexo I do Contrato de Gestão INEA-CILSJ 
- referente ao 3º ano. Recursos Subconta 
Compensação Financeira - RESOLUÇÃO CERHI-
RJ Nº. 62, de 29 de junho de 2011.

213.800,00

Custeio da delegatária Lagos São João conforme 
anexo I do Contrato de Gestão INEA-CILSJ 
-referente ao 3º ano. Recursos Subconta 
Compensação Financeira.

87.225,00

Total aprovado(R$) 301.025,00
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RESOLUÇÃO CERHIRJ Nº 94,  
DE 05 DE SETEMBRO DE 2012

DISPÕE SOBRE A APLICAÇÃO DE RECURSOS 
FINANCEIROS DO FUNDRHI DA SUBCONTA DA 
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA COM A FINALIDADE 
DE APOIO AO CADASTRO AMBIENTAL RURAL - CAR.

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 nº 9.433, de 08 de Janeiro de 1997, que institui a Política 
Nacional de Recursos Hídricos; 

- a Lei Federal nº 12.651, de 25 de maio de 2012, que dispõe sobre a pro-
teção da vegetação nativa e instituiu o Cadastro Ambiental Rural - CAR, 
registro público eletrônico de âmbito nacional de caráter obrigatório para 
todos os imóveis rurais, e que possui a finalidade de integrar as informações 
ambientais das propriedades e posses rurais, compondo base de dados para 
controle, monitoramento, planejamento ambiental e econômico e combate 
ao desmatamento;

- a Lei Estadual nº 3.239, de 02 de agosto de 1999, que institui a Política 
estadual de Recursos Hídricos;

- o disposto no art. 13 da Lei nº 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 das entidades delegatárias de comitês de 
bacia;

- que o Cadastro Nacional de Usuários de Recursos Hídricos - CNARH é o 
cadastro único de usos e usuários de recursos hídricos no estado do Rio de 
Janeiro;

- os Contratos de Gestão com entidades delegatárias de comitês de bacia já 
celebrados;

- que o CAR visa à recomposição florestal de matas ciliares de nascentes e rios, 
constituindo-se como um importante instrumento de ordenamento territorial 
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e planejamento da paisagem, possibilitando a formação de corredores ecoló-
gicos e garantindo a conservação da biodiversidade e dos recursos hídricos;

- a obrigatoriedade legal de inscrição no CAR para todas as propriedades e 
posses rurais.

Resolve:

Art. 1º - Aprovar o valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), dos 
recursos da subconta/ FUNDRHI oriundos da compensação financeira pela 
utilização dos recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica, para 
apoio ao Cadastro Ambiental Rural - CAR, a ser operacionalizado pela Entidade 
Delegatária do respectivo Comitê de Bacia.

Art. 2º - A inscrição e regularização do CAR será, sempre que cabível, acompa-
nhada da regularização do CNARH.

Parágrafo único - O número CNARH deverá constar do CAR, sempre que a 
propriedade objeto do CAR fizer uso de recurso hídrico.

Art. 3º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 05 de setembro de 2012.

 

LUIZA CRISTINA KRAU DE OLIVEIRA

Presidente Conselho Estadual de Recursos Hídricos

RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 94/12
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RESOLUÇÃO CERHIRJ Nº 97,  
DE 12 DE DEZEMBRO DE 2012

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.

O CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS, no uso das suas atribuições 
legais instituído pela Lei nº 3.239, de 02 de agosto de 1999, considerando:

- o que consta do Processo nº E-07/512.918/2012; 

- a Lei nº 3.239, de 02 de agosto de 1999, em seu art. 55, I, que dispõe que o 
Conselho Estadual de Recursos Hídricos deve autorizar a proposta dos comitês 
de bacia hidrográfica para constituição da respectiva agência de água;

- a Lei nº 5.639, de 06 de janeiro de 2010, em seu art. 2, § 2º, que dispõe que 
os termos de contrato de gestão com as entidades delegatárias deverão ser 
submetidos à manifestação do Conselho Estadual de Recursos Hídricos;

- a Resolução Comitê Baía da Ilha Grande nº 02, de 04 de setembro de 2012, que 
aprova a indicação da Fundação de Apoio Técnico e Profissionalizante do Rio Pomba 
(FUNDEP) para contratação como entidade delegatária de funções de agência de 
água do Comitê de Bacia da Região Hidrográfica da Baía da Ilha Grande - RH I;

Resolve:

Art. 1º - Aprovar a indicação da Fundação de Apoio Técnico e Profissionalizante 
do Rio Pomba - FUNDEP como entidade delegatária das funções de Agência 
de Água do Comitê Baía da Ilha Grande, no período de vigência do contrato.

Art. 2º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 12 de dezembro de 2012.

 
LUIZA CRISTINA KRAU DE OLIVEIRA

Presidente Conselho Estadual de Recursos Hídricos
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RESOLUÇÃO CERHIRJ Nº 98,  
DE 12 DE DEZEMBRO DE 2012

DISPÕE SOBRE OS LIMITES DE CUSTEIO ADMINIS 
TRATIVO PARA A ENTIDADE DELEGATÁRIA DE 
FUNÇÕES DE AGÊNCIA DE ÁGUA DO COMITÊ BAÍA 
DA ILHA GRANDE - REGIÃO HIDROGRÁFICA I.

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:

- o que consta do Processo nº E-07/512.918/2012;

- a Resolução CERHI-RJ nº 44, de 26 de maio de 2010, que define que os limi-
tes de custeio das despesas de apoio técnico e administrativo das entidades 
delegatárias de funções de agências de água sejam estabelecidos por meio de 
resoluções específicas do Conselho Estadual de Recursos Hídricos para cada 
Região Hidrográfica;

- a Resolução CBH BIG nº 02, de 04 de setembro de 2012, que aprova a 
indicação da Fundação de Apoio Técnico e Profissionalizante do Rio Pomba 
(FUNDEP) para contratação como entidade delegatária de funções de agência 
de água do Comitê de Bacia da Região Hidrográfica da Baía da Ilha Grande 
-RH I;

- a Resolução do CBH BIG nº 03, de 04 de setembro de 2012, que aprova a 
aplicação de recursos da subconta da Região Hidrográfica I, do Fundo Estadual 
de Recursos Hídricos (FUNDRHI).

Resolve:

Art. 1º - Aprovar como limite de custeio, por ano, o valor de R$ 100.000,00 
(cem mil reais) dos recursos do FUNDRHI oriundos da cobrança pela utilização 
dos recursos hídricos, para despesas de custeio da Entidade Delegatária do 
Comitê da Região Hidrográfica da Baía da Ilha Grande. 

Art. 2º - Aprovar como limite de custeio, por ano, a destinação do valor de R$ 
450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), dos recursos do FUNDRHI 
oriundos da compensação financeira pela utilização dos recursos hídricos para 
fins de geração de energia elétrica, para a complementação de custeio de 
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operacionalização da Entidade Delegatária do Comitê da Região Hidrográfica 
da Baía da Ilha Grande, conforme plano de trabalho do contrato de gestão.

Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 12 de dezembro de 2012.

 

LUIZA CRISTINA KRAU DE OLIVEIRA

Presidente Conselho Estadual de Recursos Hídricos

RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 98/12
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RESOLUÇÃO CERHIRJ Nº 102,  
DE 12 DE DEZEMBRO DE 2012

CRIA FICHA DE PROJETOS A SER ADOTADA PELOS 
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:

- o disposto no artigo 45, inciso VIII da Lei nº 3.239, de 02 de agosto de 1999;

- o disposto no artigo 9º do Decreto Estadual nº 35.724, de 18 de junho de 2004;

- a necessidade de padronização nos procedimentos adotados por este 
Conselho quando da análise dos projetos a ele apresentados.

Resolve:

Art. 1º - Determinar que os projetos encaminhados ao Conselho Estadual de 
Recursos Hídricos -CERHI -RJ sejam acompanhados, minimamente, do formu-
lário anexo devidamente preenchido. 

Art. 2º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 12 de dezembro de 2012.

LUIZA CRISTINA KRAU DE OLIVEIRA

Presidente Conselho Estadual de Recursos Hídricos
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RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 102/12

1. COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA (.................................................)

Proponente:

Subcomitê:

Endereço (Logradouro, Número E Complemento): CEP: Município:

DDD: Telefone(s): DDD: Fax: E-mail:

2. EMPREENDIMENTO / PROJETOS

Ação deliberada pelo CBH (deve ser sucinto, indicando a ação e o local (bacia/sub-bacia) em que será implantado. Ex.: Sistema de 
informações na bacia do Ribeira de Iguape, Educando as crianças da sub-bacia Capim Melado)

Localização geográfica (nome da bacia hidrográfica, sub-bacia ou município onde o empreendimento e respectivas ações serão 
desenvolvidos)

Duração (indicar, em meses, o prazo para execução do empreendimento)

Resumo (apresentar uma síntese das ações a serem executadas: o problema, a demanda, a estratégia de solução e os ganhos 
previstos)

Diagnóstico (indicar o problema ou carência que a proposta de empreendimento visa Resolver, dissertando objetivamente sobre: 
problema/demanda e seu fator gerador, efeitos sobre o meio ou sobre a gestão das águas, dimensão da questão, tempo de 
existência da questão, a proposta do projeto soluciona ou mitiga, medidas já adotadas para Resolver ou minimizar a questão, 
seja pela própria instituição proponente, por outras instituições atuantes na região/localidade ou pelo poder público. Neste caso, 
também deverão ser identificadas como resultados alcançados. A caracterização da questão deverá incluir dados quantitativos e 
qualitativos e, sempre que possível, as respectivas referências bibliográficas e demais fontes de informação utilizadas. Necessário 
indicar condições sociais, culturais, políticas e econômicas da área de influência do empreendimento, bem como fatores externos 
que possam influenciar de forma positiva ou negativa o seu desenvolvimento)

Justificativa (deve responder à pergunta por que executar o projeto? A resposta deve reforçar os dados e as estatísticas apresen-
tadas no diagnóstico, indicando a necessidade da questão ser resolvida. Será avaliada neste item a pertinência da implementação 
da proposta pelo comitê bacia hidrográfica, tendo em vista seus princípios gerais e linhas temáticas)

Objetivo (deve refletir os propósitos do empreendimento e demonstrar os resultados e a situação esperada ao final de sua exe-
cução, e sua descrição deve ser clara e realista. Deve ser passível de ser alcançado por meio das metas e atividades propostas no 
empreendimento)

Metas (são as etapas necessárias à obtenção dos resultados. Para sua melhor definição devem ser:
- mensuráveis: refletirem a quantidade a ser atingida
- específicas: remeterem-se a questões específicas e não genéricas
- temporais: indicarem prazo para sua realização
- alcançáveis: serem factíveis, realizáveis
- significativas: guardarem correlação entre os resultados a serem obtidos e o problema a ser solucionado ou minimizado)

Riscos à execução do empreendimento e estratégias de minimização ou equacionamento (a análise de riscos à execução do 
empreendimento refere-se à avaliação das condições internas e externas existentes e que possam comprometer o seu desen-
volvimento. Ou seja, são as condições e/ou fatos favoráveis ou desfavoráveis que possam ocorrer durante a implementação do 
empreendimento, mas que não estão sob controle ou influência direta das organizações envolvidas, tais como sazonalidade, 
legislação, fatores climáticos, etc.) (caso necessário mencionar)

Público alvo (indicar a população a ser beneficiada e/ou envolvida no empreendimento e a forma que isso ocorrerá)

Cronograma Físico e/ou Financeiro (anexar o cronograma físico-financeiro do empreendimento). Este cronograma constitui o 
macro-planejamento, por meio do qual será realizado o acompanhamento da execução do empreendimento bem como a progra-
mação da liberação dos recursos.
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Planilha de Orçamento (apresentar planilha orçamentária para o empreendimento, incluindo todos os custos referentes a mate-
riais, equipamentos, serviços e mão-de-obra, quer própria, quer contratada, informando a data-base dos valores). A quantidade 
de serviços, materiais, dentre outros, deverá ser justificada através de memória de cálculo elaborada de acordo com a boa prática 
da engenharia, devendo conter os cálculos e os critérios utilizados para sua quantificação. No caso do uso de software especia-
lizado o projeto deverá ser fornecido em sua via digital, para averiguação por Agente Técnico. Os arquivos em CAD deverão ser 
fornecidos no formato do Autocad versão 2000/2006.   As fontes de informações utilizadas para elaboração dos custos dos itens de 
investimentos mais comuns poderão ser obtidas de tabelas de preços unitários tais como: tabela EMOP, tabela de preços unitários 
utilizados pelo Poder Público Municipal, quando disponíveis, dentre outras, desde que estejam compatíveis com os valores médios 
de mercado praticados na região do empreendimento.   Para equipamentos de processo ou insumos específicos, deverão ser 
fornecidas as fontes de consultas. Caso seja pertinente a realidade do projeto.

Tipo de ação: (marque com um “X”) Estrutural Estruturante

Assinale com “X” o 
indicador de bene-
fícios a ser utilizado 
Assinale com “X” o 
indicador de bene-
fícios a ser utilizado 
Assinale com “X” o 
indicador de bene-
fícios a ser utilizado

Controle de perdas em 
sistema de abastecimen-

to de água (população 
atendida)

Canalização 
(metros lINEAres)

Coleta e 
tratamento de es-
gotos (população 

atendida)

Educação ambiental 
(contratos)

Estudos e projetos 
(contratos)

Planejamento 
e gerencia-
mento dos 

recursos hídricos 
(contratos)

Controle de poluição 
difusa (t/ m³ /dia)

Recomposição de 
matas ciliares (ha)

Recuperação de 
áreas degradadas 

(ha)

Outros (tipo e unidade)

População benefi-
ciada em número 
de habitantes:
(Público Alvo)

Categoria: (marque 
com um “X”)

Estudo Pesquisa Projeto de 
engenharia Obra Serviço Capacitação e 

Treinamento

Evento Outros (especificar)

Plano de bacia ou equivalente: (item e subitem)

Característica do empreendimento: (assinalar com um “X”)

Novo empreendimento Continuidade de empreendimento financiado pelo FUNDRHI

Indicar em meses o tempo de execução do empreendimento

Abrangência do 
empreendimento 
(assinalar com 
um “X”)

Local Regional
Município sede do 
empreendimento

(especificar)

Município(s) 
abrangido(s)

3. DOCUMENTAÇÃO EXISTENTE
- Verificar documentos necessários junto à Secretaria Executiva do Colegiado ou aos órgãos técnicos, conforme a natureza do 
empreendimento
- Assinalar com um “X” os documentos apresentados, informando nº e data quando pertinente

RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 102/12
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Termo de Referência ou Similar Outros (descrever quais)

Projeto Básico 
(Lei nº 8.666/93)

Declarações

RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 102/12
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RESOLUÇÃO CERHIRJ Nº 107,  
DE 22 DE MAIO DE 2013

APROVA NOVA DEFINIÇÃO DAS REGIÕES HIDRO
GRÁFICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E 
REVOGA A RESOLUÇÃO CERHIRJ Nº 18, DE 08 DE 
NOVEMBRO DE 2006.

O CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS, instituído pela Lei nº 3.239, 
de 02 de agosto de 1999, no uso de suas atribuições legais, considerando:

- a Resolução CERHI-RJ nº 18, de 08 de novembro de 2006;

- a divisão municipal do Estado do Rio de Janeiro, em vigor (Fundação Centro 
Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do Rio 
de Janeiro - Ceperj 2010);

- a base cartográfica do Estado do Rio de Janeiro na escala 1:50.000, atual-
mente disponível;

- o desenvolvimento do primeiro Plano Estadual de Recursos Hídricos do 
Estado do Rio de Janeiro, que identificou a necessidade de correções e a 
oportunidade de ajustes nas Regiões Hidrográficas definidas pela Resolução 
nº 18, de 08 de novembro de 2006, permitindo otimizar a gestão das águas 
no território fluminense e readequar a área de abrangência dos comitês de 
bacias hidrográficas;

Resolve:

Art. 1º - O território do Estado do Rio de Janeiro, para fins de gestão de 
Recursos Hídricos, fica dividido em 09 (nove) Regiões Hidrográficas (RHs) 
abaixo elencadas:

I - RH I: Região Hidrográfica Baía da Ilha Grande;

II - RH II: Região Hidrográfica Guandu;

III - RH III: Região Hidrográfica Médio Paraíba do Sul;

IV - RH IV: Região Hidrográfica Piabanha;

V - RH V: Região Hidrográfica Baía de Guanabara;

VI - RH VI: Região Hidrográfica Lagos São João;
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VII - RH VII: Região Hidrográfica Rio Dois Rios;

VIII - RH VIII: Região Hidrográfica Macaé e das Ostras; e

IX - RH IX: Região Hidrográfica Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana.

Parágrafo único - A abrangência e os limites das Regiões Hidrográficas, re-
lacionadas nos incisos I a IX deste artigo, são os constantes dos Anexos I e II 
desta Resolução.

Art. 2º - As áreas de atuação dos comitês de bacias hidrográficas estaduais 
deverão coincidir com a respectiva Região Hidrográfica, inclusive no caso de 
comitês já constituídos.

Art. 3º - O Instituto Estadual do Ambiente - INEA realizará as adequações 
que se fizerem necessárias, sempre que houver atualização da base carto-
gráfica oficial do Estado do Rio de Janeiro e/ou alterações nas suas divisões 
político-administrativas. 

Parágrafo único - As atualizações de que trata o artigo anterior deverão ser 
homologadas pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CERHI-RJ.

Art. 4º - Revogar a Resolução CERHI-RJ nº 18, de 08 de novembro de 2006.

Art. 5º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 22 de maio de 2013.

LUIZA CRISTINA KRAU DE OLIVEIRA

Presidente Conselho Estadual de Recursos Hídricos

RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 107/13
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RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 107/13

ANEXO I

DIVISÃO TERRITORIAL EM REGIÕES HIDROGRÁFICAS DO 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Regiões 
Hidrográficas Municípios Principais Bacias Hidrográficas

RH-I Baía da 
Ilha Grande

Total: Paraty e Angra dos 
Reis;

Parcialmente: 
Mangaratiba.

Bacias Contribuintes à Baía de Parati, 
Bacia do rio Mambucaba, Bacias 
Contribuintes à Enseada de Bracuí, 
Bacia do Bracuí, Bacias Contribuintes 
à Baía da Ribeira, Bacias da Ilha 
Grande, Bacia do rio Conceição de 
Jacareí

RH-II Guandu

Total: Engenheiro Paulo 
de Frontin, Itaguaí, Japeri, 
Paracambi, Queimados e 
Seropédica

Parcialmente: Barra 
do Piraí, Mangaratiba, 
Mendes,Miguel Pereira, 
Nova Iguaçu, Piraí, Rio 
Claro, Rio de Janeiro e 
Vassouras

Bacia do Santana, Bacia do São 
Pedro, Bacia do Macaco, Bacia do 
Ribeirão das Lajes, Bacia do Guandu 
(Canal São Francisco), Bacia do Rio 
da Guarda, Bacias Contribuintes 
à Represa de Ribeirão das Lajes, 
Bacia do Canal do Guandu, Bacia do 
Guandu-Mirim, Bacias Contribuintes 
ao Litoral de Mangaratiba e de 
Itacurussá, Bacia do Mazomba, Bacia 
do Piraquê ou Cabuçu, Bacia do 
Canal do Itá, Bacia do Ponto, Bacia 
do Portinho, Bacias da Restinga de 
Marambaia, Bacia do Piraí

RH-III Médio 
Paraíba do 
Sul

Total: Itatiaia, Resende, 
Porto Real, Quatis, Barra 
Mansa, Volta Redonda, 
Pinheral, Valença, Rio das 
Flores, C. Levi Gasparian. 

Parcialmente: Mendes, Rio 
Claro, Piraí, Barra do Piraí, 
Vassouras, Miguel Pereira, 
Paty do Alferes, Paraíba do 
Sul e Três Rios.

Bacia do Preto, Bacias do Curso 
Médio Superior do Paraíba do Sul
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RH-IV 
Piabanha

Total: Areal, São José 
do Vale do Rio Preto, 
Sapucaia, Sumidouro, 
Teresópolis.

Parcialmente: Carmo, 
Petrópolis, Paraíba do Sul, 
Três Rios, Paty do Alferes.

Bacias da Margem Direita do Médio 
Inferior do Paraíba do Sul, Bacia 
do Piabanha, Sub-Bacias dos Rios 
Paquequer e Preto.

RH-V Baía de 
Guanabara

Total: Niterói, São 
Gonçalo, ltaboraí, Tanguá, 
Guapimirim, Magé, Duque 
de Caxias, Belford Roxo, 
Mesquita, São João de 
Meriti, Nilópolis; 

Parcialmente:Maricá, 
Rio Bonito, Cachoeira de 
Macacu, Petrópolis, Nova 
Iguaçu, Rio de Janeiro.

Bacias contribuintes às Lagunas 
de Itaipu e Piratininga, Bacia do 
Guaxindiba-Alcântara, Bacia do 
Caceribu, Bacia do Guapimirim-
Macacu, Bacia do Roncador ou 
Santo Aleixo, Bacia do Iriri, Bacia do 
Suruí, Bacia do Estrela, Inhomirim, 
Saracuruna, Bacias Contribuintes 
à Praia de Mauá, Bacia do Iguaçu, 
Bacia do Pavuna-Meriti, Bacias 
da Ilha do Governador, Bacia do 
Irajá, Bacia do Faria-Timbó, Bacias 
Drenantes da Vertente Norte da 
Serra da Carioca, Bacias Drenantes 
da Vertente Sul da Serra da Carioca, 
Bacias Contribuintes à Praia de São 
Conrado, Bacias Contribuintes ao 
Complexo Lagunar de Jacarepaguá.

ANEXO I

DIVISÃO TERRITORIAL EM REGIÕES HIDROGRÁFICAS DO 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO (Continuação)
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RH-VI Lagos 
São João

Total: Silva Jardim, 
Araruama, Cabo Frio, 
Armação de Búzios, 
Saquarema, Iguaba 
Grande, São Pedro da 
Aldeia, Arraial do Cabo; 

Parcialmente: Rio Bonito, 
Cachoeira de Macacu, 
Casimiro de Abreu, Rio das 
Ostras, Maricá.

Bacia do São João, Bacia do Una, 
Bacia do Canal dos Medeiros, Bacias 
Contribuintes ao Complexo Lagunar 
de Saquarema Jaconé e Araruama, 
Bacias do Litoral de Búzios

RH-VII Rio 
Dois Rios

Total: Bom Jardim, Duas 
Barras, Cordeiro, Macuco, 
Cantagalo, São Sebastião 
do Alto, Itaocara;

Parcialmente: Carmo, 
Nova Friburgo, Trajano 
de Moraes, Santa Maria 
Madalena, São Fidélis.

Rio do Colégio.

RH-VIII 
Macaé e das 
Ostras

Total: Macaé.

Parcialmente: Carapebus 
e Conceição de Macabu, 
Casimiro de Abreu, Nova 
Friburbo, Rio das Ostras

Bacia do Jundiá, Bacia do Macaé e 
Bacia do Imboacica

RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 107/13

ANEXO I

DIVISÃO TERRITORIAL EM REGIÕES HIDROGRÁFICAS DO 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO (Continuação)
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RH- IX Baixo 
Paraíba 
do Sul e 
Itabapoana

Total: Quissamã, São João 
da Barra, Cardoso Moreira, 
Italva, Cambuci, Itaperuna, 
São José de Ubã, Aperibé, 
Santo Antônio de Pádua, 
Natividade, Miracena, 
Laje do Muriaé, Bom 
Jesus do Itabapoana,São 
Francisco do 
Itabapoana,Porciúncula, 
Varre-Sai

Parcialmente: Trajano de 
Moraes, Conceição de 
Macabu, Carapebus, Santa 
Maria Madalena, Campos 
dos Goytacazes e São 
Fidélis

Bacia do Muriaé, Bacia do Pomba, 
Bacia do Pirapetinga, Bacia do 
Córrego do Novato e Adjacentes, 
Pequenas Bacias da Margem Direita 
e Esquerda do Baixo Paraíba do Sul, 
Bacia do Jacaré, Bacia do Campelo, 
Bacia do Cacimbas, Bacia do 
Muritiba, Bacia do Coutinho, Bacia 
do Grussaí, Bacia do Iquipari, Bacia 
do Açu, Bacia do Pau Fincado, Bacia 
do Nicolau, Bacia do Preto, Bacia do 
Preto Ururaí, Bacia do Pernambuco, 
Bacia do Imbé, Bacia do Córrego 
do Imbé, Bacia do Prata, Bacia do 
Macabu, Bacia do São Miguel, Bacia 
do Arrozal, Bacia da Ribeira, Bacia 
do Carapebus, Bacia do Itabapoana, 
Bacia do Guaxindiba, Bacia do 
Buena, Bacia do Baixa do Arroz, 
Bacia do Guriri

ANEXO I

DIVISÃO TERRITORIAL EM REGIÕES HIDROGRÁFICAS DO 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO (Continuação)

RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 107/13
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ANEXO II

MAPA

RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 107/13
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RESOLUÇÃO CERHIRJ Nº 108,  
DE 02 DE JULHO DE 2013

DISPÕE SOBRE A SECRETARIA EXECUTIVA DO 
FÓRUM FLUMINENSE 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 nº 9.433, de 08 de Janeiro de 1997, que institui a Política 
Nacional de Recursos Hídricos; 

- a Lei Estadual nº 3.239, de 02 de agosto de 1999, que institui a Política 
Estadual de Recursos Hídricos;

- o disposto no art. 13 da Lei nº 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 das entidades delegatárias de comitês de 
bacia;

- a carta de princípios e normas de funcionamento do Fórum Fluminense de 
Comitês de Bacias;

- a decisão do Fórum Fluminense de Comitês de Bacias, constante na ata da 1ª 
reunião extraordinária do Fórum, realizada no dia 19.06.2013; 

Resolve:

Art. 1º - A secretaria executiva do Fórum Fluminense de Comitês de Bacias 
Hidrográficas será exercida pela entidade delegatária de funções de agência 
de água correspondente ao Comitê de Bacia Hidrográfica que estiver no exer-
cício da presidência do Fórum.

Art. 2º - Aprovar o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), por ano, 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 Fluminense de Comitês de Bacias Hidrográficas.
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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, 02 de julho de 2013.

LUIZA CRISTINA KRAU DE OLIVEIRA

Presidente Conselho Estadual de Recursos Hídricos

RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 108/13
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RESOLUÇÃO CERHIRJ Nº 110,  
DE 02 DE JULHO DE 2013

DISPÕE SOBRE A MANUTENÇÃO DE TODAS 
AS APLICAÇÕES DE RECURSOS FINANCEIROS 
DO FUNDRHI ANTERIORMENTE DELIBERADAS 
PELOS CBHS, APÓS NOVA DIVISÃO DAS REGIÕES 
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:

- o disposto no artigo 45, inciso VI da Lei nº 3.239, de 02 de agosto de 1999;

- o disposto no artigo 45, incisos IV e VIII, da Lei nº 3.239, de 02 de agosto de 
1999;

- o disposto no artigo 9º do Decreto Estadual nº 35.724, de 18 de junho de 
2004; e

- a Resolução CERHI-RJ nº 107, de 22 de maio de 2013, que altera as regiões 
hidrográficas do Estado do Rio de Janeiro; 

Resolve:

Art. 1º - Manter todas as aplicações de recursos constantes nas resoluções 
dos CBHs antes da redefinição das regiões hidrográficas, ainda que, even-
tualmente, o município contemplado com o repasse de recursos tenha sido 
integrado a outra região.

Art. 2º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 02 de julho de 2013.

LUIZA CRISTINA KRAU DE OLIVEIRA

Presidente Conselho Estadual de Recursos Hídricos
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RESOLUÇÃO CERHIRJ Nº 111,  
DE 02 DE JULHO DE 2013

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.

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 nº 9.433, de 08 de Janeiro de 1997, que institui a Política 
Nacional de Recursos Hídricos; 

- o art. 5º da Lei Federal nº 9.433/1997, que reconhece os planos de recursos 
hídricos como instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos;

- o art. 6º da Lei Federal nº 9.433/1997, que define os planos de recursos 
hídricos como diretores que visam fundamentar e orientar a implementação 
da Politica Nacional de Recursos Hídricos;

- a Lei Estadual nº 3.239, de 02 de agosto de 1999, que institui a Política 
Estadual de Recursos Hídricos;

- o art. 5º da Lei Estadual nº 3.239/1999, que reconhece o Plano Estadual de 
Recursos Hídricos (PERHI) como instrumento da Política Estadual de Recursos 
Hídricos;

- o art. 6º da Lei Estadual nº 3.239/1999, que define o PERHI como um diplo-
ma diretor que visa fundamentar e orientar a formulação e implementação da 
Politica Estadual de Recursos Hídricos e o gerenciamento dos mesmos;

- o disposto no art. 13 da Lei Estadual nº 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 ge-
ração de energia elétrica nos contratos de gestão das entidades delegatárias 
de comitês de bacia;

- a concordância do Fórum Fluminense de Comitês de Bacias, constante na ata 
da 7ª reunião ordinária do Fórum, realizada no dia 02.07.2013; 
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- a anuência expressa das entidades delegatárias de funções de agência de água; 

Resolve:

Art. 1º - Aprovar o valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), dos re-
cursos da subconta/ FUNDRHI oriundos da compensação financeira pela 
utilização dos recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica, para 
financiamento do Plano Estadual de Recursos Hídricos.

Art. 2º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 02 de julho de 2013.

LUIZA CRISTINA KRAU DE OLIVEIRA

Presidente Conselho Estadual de Recursos Hídricos

RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 111/13
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RESOLUÇÃO CERHIRJ Nº 115,  
DE 04 DE OUTUBRO DE 2013

DISPÕE AD REFERENDUM SOBRE OS LIMITES DE 
CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARA AS ENTIDADES 
DELEGATÁRIAS DE FUNÇÕES DE AGÊNCIA DE 
ÁGUA.

O CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS, no uso das suas atribuições 
legais instituído pela Lei nº 3.239, de 02 de agosto de 1999, considerando:

- o que consta dos Processos nº E-07/501.501/2010, E-07/503.234/2010 e                                       
E-07/502.841/2010;

- a Resolução CERHI-RJ nº 44, de 26 de maio de 2010, que define que os limi-
tes de custeio das despesas de apoio técnico e administrativo das entidades 
delegatárias de funções de agências de água sejam estabelecidos por meio de 
resoluções específicas do Conselho Estadual de Recursos Hídricos para cada 
Região Hidrográfica;

- as Resoluções CERHI-RJ nº 45 e nº 46, de 26 de maio de 2010, e as Resoluções 
CERHI-RJ nº 49 e nº 50, de 28 de julho de 2010;

Resolve:

Art. 1º - Aprovar como limite de custeio, por ano, a destinação dos recursos 
do FUNDRHI oriundos da compensação financeira pela utilização dos recursos 
hídricos para fins de geração de energia elétrica, visando a complementação 
de custeio de operacionalização das Entidades Delegatárias dos Comitês de 
Bacias Hidrográficas, conforme descrito a seguir:

I - R$2.366.761,47 (Dois milhões, trezentos e sessenta e seis mil, setecentos e 
sessenta e um reais e quarenta e sete centavos) -Contrato de gestão referente 
às Regiões Hidrográficas; III (Médio Paraíba do Sul), IV (Piabanha), VII (Rio 
Dois Rios), IX (Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana), conforme plano de trabalho 
constante no termo aditivo ao contrato de gestão;
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II - R$ 303.000,00 (trezentos e três mil reais) - Contrato de gestão referente à 
Região Hidrográfica VI (Lagos São João), conforme plano de trabalho constan-
te no termo aditivo ao contrato de gestão;

Art. 2º - Aprovar a destinação do valor, dos recursos do FUNDRHI oriundos 
da compensação financeira pela utilização dos recursos hídricos para fins de 
geração de energia elétrica, para ações que visem o fortalecimento da gestão 
participativa e dos instrumentos da política estadual de recursos hídricos, a 
serem operacionalizados pela Entidade Delegatária dos Comitês de Bacia das 
Regiões Hidrográficas: 

I - R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) referentes às Regiões Hidrográficas III 
(Médio Paraíba do Sul), IV (Piabanha), VII (Rio Dois Rios), IX (Baixo Paraíba do 
Sul e Itabapoana), conforme plano de trabalho constante no termo aditivo ao 
contrato de gestão;

II - R$ 100.000,00 (cem mil reais) referente à Região Hidrográfica VI (Lagos São 
João), conforme plano de trabalho constante no termo aditivo ao contrato de 
gestão;

III - R$ 100.000,00 (cem mil reais) referente à Região Hidrográfica II (Guandu), 
conforme plano de trabalho constante no termo aditivo ao contrato de gestão;

Art. 3º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 04 de outubro de 2013.

 

CARLOS DA COSTA E SILVA FILHO

Presidente Conselho Estadual de Recursos Hídricos

RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 115/13
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RESOLUÇÃO CERHIRJ 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 nº 9.433, de 08 de Janeiro de 1997, que institui a Política 
Nacional de Recursos Hídricos; 

- o disposto no art. 13 da Lei nº 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 outu-
bro 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), espe-
cificamente para os exercícios de 2014 e 2015, dos recursos da subconta/ 
FUNDRHI, oriundos da compensação financeira pela utilização dos recursos 
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RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 116/13

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 Conselho Estadual de Recursos Hídricos
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RESOLUÇÃO CERHIRJ Nº 117,  
DE 19 DE FEVEREIRO DE 2014

DISPÕE SOBRE A APROVAÇÃO DO PLANO 
ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO (PERHIRJ).

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 nº 9.433, de 08 de Janeiro de 1997, que institui a Política Nacio-
nal de Recursos Hídricos; 

- a Lei Estadual nº 3.239, de 02 de agosto de 1999, que institui a Política Esta-
dual de Recursos Hídricos;

- o art. 5° da Lei Federal nº 9.433/1997 que determina serem os Planos de 
Recursos Hídricos instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos;

- o art. 6° da Lei Federal nº 9.433/1997 que estabelece serem os planos de 
recursos hídricos instrumentos que visam fundamentar e orientar a imple-
mentação da política e o gerenciamento de recursos hídricos;

- o art. 5° da Lei Estadual nº 3.239/1999 que reconhece o Plano Estadual de 
Recursos Hídricos (PERHI-RJ) como instrumento da Política Estadual de Recur-
sos Hídricos;

- o inciso X do art. 45 da Lei Estadual nº 3.239/1999 que atribui ao CERHI-RJ a 
competência para aprovar e acompanhar a execução do PERHI-RJ e determi-
nar as providências necessárias ao cumprimento de suas metas;

- o inciso VI do art. 3° do Decreto Estadual nº 44.115/2013 que atribui ao 
CERHI-RJ a competência para estabelecer diretrizes para os planos de recur-
sos hídricos, bem como determinar as providências necessárias ao cumpri-
mento de suas metas,

Resolve:

Art. 1º - Aprovar o 1º Plano Estadual de Recursos Hídricos do Estado do Rio 
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de Janeiro (PERHI-RJ), composto de estudos de diagnóstico da situação dos 
recursos hídricos, caracterização ambiental, estabelecimento de cenários 
prospectivos, bem como programas, ações e plano de investimentos de curto, 
médio e longo prazos.

Art. 2º - A implementação dos programas, ações e plano de investimentos 
será coordenada pelo órgão estadual gestor de recursos hídricos, devendo 
articular-se com o poder público, entidades e instituições pertinentes.

Parágrafo único - O CERHI-RJ acompanhará a implementação do PERHI-RJ.

Art. 3º - Os volumes que compõem o PERHI-RJ deverão ser divulgados no sítio 
eletrônico do CERHI-RJ, situado no portal eletrônico do Instituto Estadual do 
Ambiente – INEA.

Art. 4º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 19 de fevereiro de 2014.

CARLOS DA COSTA E SILVA FILHO 
Presidente do Conselho Estadual de Recursos Hídricos

RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 117/14
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RESOLUÇÃO CERHIRJ Nº 127,  
DE 27 DE AGOSTO DE 2014

APROVA O ENQUADRAMENTO DE COR-
POS D'ÁGUA EM CLASSES DE USO 
PARA 24 TRECHOS DE RIO DA REGIÃO 
HIDROGRÁFICA GUANDU.

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:

- o disposto no artigo 5º, inciso IV da Lei nº 3.239, de 02 de agosto de 1999;

- o disposto no artigo 17 da Lei nº 3.239, de 02 de agosto de 1999;

- o disposto no artigo 45, inciso VI da Lei nº 3.239, de 02 de agosto de 1999;

- o disposto no artigo 9º do Decreto Estadual nº 35.724, de 18 de junho de 
2004;

- a Resolução CNRH nº 12, de 19 de julho de 2000;

- a Nota Técnica INEA/DIGAT nº 02/2013, de 04 de novembro de 2013;

- a Resolução CBH Guandu nº 107, de 27 de fevereiro de 2014.

Resolve:

Art. 1º - Homologar o enquadramento de 24 trechos de rios inseridos na Re-
gião Hidrográfica Guandu-RH II: 
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BACIA CORPO HÍDRICO TRECHO CLASSE

Reservatório 
de Lajes

Reservatório 
de Lajes

Braços e afluentes de 1ª, 2ª e 
3ª ordem do corpo principal

Especial

Corpo principal (saída do ca-
nal de Tocos até a barragem)

Classe 1

Rio Santana

Rio Santana Da nascente até confluência 
com o rio São João da Barra 
e afluentes

Classe 1

Rio Falcão Da nascente até a foz no rio 
Santana

Classe 1

Rio Vera Cruz Da nascente até a foz no rio 
Santana

Classe 1

Rio Santana Da confluência com o rio São 
João da Barra até a foz

Classe 2

Rio São João 
da Barra

Da nascente até a foz no rio 
Santana

Classe 2

Rio Santa  
Branca

Da nascente até a foz no rio 
Santana

Classe 2

Rio Cachoeirão Da nascente até a foz no rio 
Santana

Classe 2

Córrego João 
Correia

Da nascente até a foz no rio 
Santana

Classe 2

Canal Paes 
Leme

Da nascente até a foz no rio 
Santana

Classe 2

Rio São  
Pedro

Rio São Pedro Da nascente até a foz no rio 
Santana

Especial

Rio São Pedro Jusante limite reserva Tinguá 
até a foz

Classe 2

Rio Poços Rio D’ouro Da nascente até limite da 
reserva Tinguá

Especial

Rio Santo An-
tônio

Da nascente até limite da 
reserva Tinguá

Especial

RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 127/14
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BACIA CORPO HÍDRICO TRECHO CLASSE

Rio Ipiranga Rio Cabuçu Da nascente até o limite da 
APA Gericinó - Mendanha

Classe 1

Ribeirão das 
Lajes  

(Reservató-
rio das Lajes 
– confluên-
cia com o 

Rio Macaco)

Ribeirão das 
Lajes

Barragem de Lajes - Con-
fluência com o rio Macaco

Classe 2

Rio Cacaria Da nascente até a foz no 
Ribeirão das Lajes

Classe 1

Art. 2º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 27 de agosto de 2014.

DÉCIO TUBBS FILHO 
Presidente do Conselho Estadual de Recursos Hídricos

RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 127/14
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RESOLUÇÃO CERHIRJ AD REFERENDUM Nº 128,  
DE 28 DE OUTUBRO DE 2014

DISPÕE SOBRE A INDICAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO 
ÁGUAS DA BAÍA DE GUANABARA – AABG 
COMO ENTIDADE DELEGATÁRIA DAS FUN
ÇÕES DE AGÊNCIA DE ÁGUA, TENDO COMO 
INTERVENIENTE O COMITÊ DA BACIA HIDRO
GRÁFICA DA BAÍA DE GUANABARA, REGIÃO 
HIDROGRÁFICA V.

O CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS, no uso das suas atribuições 
legais instituído pela Lei nº 3.239, de 02 de agosto de 1999, considerando:

- o que consta do Processo nº E-07/002.13726/2014; 

- a Lei nº 3.239, de 02 de agosto de 1999, em seu art. 55, I, que dispõe que 
o Conselho Estadual de Recursos Hídricos deve autorizar a proposta dos co-
mitês de bacia hidrográfica para constituição da respectiva agência de água;

- a Lei nº 5.639, de 06 de janeiro de 2010, em seu art. 2, § 2º, que dispõe que 
os termos de contrato de gestão com as entidades delegatárias deverão ser 
submetidos à manifestação do Conselho Estadual de Recursos Hídricos;

- a Resolução Comitê Baía de Guanabara ad referendum nº  21, de 24 de 
outubro de 2014, que aprova a indicação da Associação Águas da Baía 
de Guanabara – AABG para contratação como entidade delegatária de 
funções de agência de água do Comitê de Bacia da Região Hidrográfica 
da Baía de Guanabara – RH V;

Resolve:

Art. 1º - Aprovar a indicação da Associação Águas da Baía de Guanabara – 
AABG como entidade delegatária das funções de Agência de Água do Comitê 
Baía de Guanabara e dos Sistemas Lagunares de Maricá e Jacarepaguá.
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Art. 2º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 28 de outubro de 2014.

DÉCIO TUBBS 
Presidente do Conselho Estadual de Recursos Hídricos

RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 128/14
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RESOLUÇÃO CERHIRJ AD REFERENDUM Nº 129,  
DE 28 DE OUTUBRO DE 2014

DISPÕE SOBRE OS LIMITES DE CUSTEIO  ADMI
NISTRATIVO PARA A ENTIDADE DELEGATÁRIA DE 
FUNÇÕES DE AGÊNCIA DE ÁGUA DO COMITÊ DA 
BACIA HIDROGRÁFICA DA BAÍA DE GUANABARA 
 REGIÃO HIDROGRÁFICA V.

O CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS, no uso das suas atribuições 
legais instituído pela Lei nº 3.239, de 02 de agosto de 1999, considerando:

- o que consta do Processo nº E-07/002.13726/2014;

- a Resolução CERHI-RJ nº 44, de 26 de maio de 2010, que define que os limi-
tes de custeio das despesas de apoio técnico e administrativo das entidades 
delegatárias de funções de agências de água sejam estabelecidos por meio de 
resoluções específicas do Conselho Estadual de Recursos Hídricos para cada 
Região Hidrográfica;

- a Resolução CERHI-RJ nº 101, de 12 de dezembro de 2012;

- a Resolução CBH BG nº 09, de 30 de agosto de 2012;

- a Resolução Comitê Baía de Guanabara ad referendum nº 21, de 24 de outubro 
de 2014, que aprova a indicação da Associação Águas da Baía de Guanabara – 
AABG para contratação como entidade delegatária de funções de agência de 
água do Comitê de Bacia da Região Hidrográfica da Baía de Guanabara – RH V; 
 
- o entendimento do plenário, já manifestado em diversas atas de reuniões 
deste Comitê, no sentido de que a Associação Águas da Baía de Guanabara 
– AABG é a entidade delegatária ideal para atender as demandas deste cole-
giado, tendo sido constituída com esta finalidade específica;

- o esforço de todos os membros deste comitê em constituir a Associação 
Águas da Baía de Guanabara – AABG;
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Resolve:

Art. 1º - Aprovar como limite de custeio, para o primeiro ano, o valor de 
1.130.752,70 (Um milhão, cento e trinta mil, setecentos e cinquenta e dois 
reais e setenta centavos) dos recursos do FUNDRHI oriundos da cobrança pela 
utilização dos recursos hídricos, para despesas de custeio da Entidade Delega-
tária do Comitê da Região Hidrográfica da Baía de Guanabara. 

Art. 2º - Aprovar como limite de custeio, para o primeiro ano, a destinação 
do valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), dos recursos do FUNDRHI 
oriundos da compensação financeira pela utilização dos recursos hídricos 
para fins de geração de energia elétrica, para a complementação de custeio 
de operacionalização da Entidade Delegatária do Comitê da Região Hidrográ-
fica da Baía de Guanabara, conforme plano de trabalho do contrato de gestão.

Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 28 de outubro de 2014.

DÉCIO TUBBS 
Presidente do Conselho Estadual de Recursos Hídricos

RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 129/14
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RESOLUÇÃO CERHIRJ Nº 131,  
22 DE DEZEMBRO DE 2014

DISPÕE SOBRE A PARTICIPAÇÃO DE USUÁRIOS 
INADIMPLENTES COM O PAGAMENTO DA 
COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS 
EM TODAS AS INSTÂNCIAS COLEGIADAS DO 
SISTEMA ESTADUAL DE GERENCIAMENTO DE 
RECURSOS HÍDRICOS.

O CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS, no uso das suas atribuições 
legais instituído pela Lei nº 3.239, de 02 de agosto de 1999, considerando:

- o disposto nos artigos 44 e 45, VIII da Lei Estadual nº 3.239, de 02 de agosto 
de 1999;

- a Lei Estadual nº 4.247, de 16 de dezembro de 2003;

- a Portaria SERLA nº 564, de 18 de abril de 2007;

- a Resolução INEA nº 10, de 14 de setembro de 2009;

- a necessidade de regulamentação da participação de usuários inadimplen-
tes com o pagamento da cobrança pelo uso dos recursos hídricos em todas 
as instâncias colegiadas do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos 
Hídricos para cada Região Hidrográfica;

Resolve:

Art. 1º - Os usuários deverão, ao longo do processo eleitoral, no momento 
da inscrição, apresentar uma declaração, emitida pelo INEA, que indique sua 
situação de adimplência ou inadimplência perante o pagamento da cobrança 
pelo uso da água, junto com os documentos exigidos pelo edital eleitoral.

Art. 2º - O usuário será considerado inadimplente decorrido 30 (trinta) dias 
após encaminhamento da Notificação Administrativa pelo INEA, com finalida-
de de negociação amigável, informando o débito consolidado.
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Art. 3º - Os usuários inadimplentes poderão compor os colegiados do Siste-
ma Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos, não podendo, todavia, 
assumir cargos de presidência, secretaria executiva, diretoria, coordenação 
de câmaras técnicas e/ou grupos de trabalho nos respectivos organismos 
nem, tampouco, captar recursos do Fundo Estadual de Recursos Hídricos – 
FUNDRHI durante o período de inadimplência.

Art. 4º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação e deverá ser 
aplicada por todos os colegiados integrantes do Sistema Estadual de Geren-
ciamento de Recursos Hídricos.

Rio de Janeiro, 22 de dezembro de 2014.

DÉCIO TUBBS 
Presidente do Conselho Estadual de Recursos Hídricos

RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 131/14
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RESOLUÇÃO CERHIRJ Nº 133,  
DE 09 DE JUNHO DE 2015

DISPÕE SOBRE A APLICAÇÃO DE RECURSOS 
FINANCEIROS DO FUNDHI DA SUBCONTA DA 
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA COM A FINALIDADE 
DE APOIO AO CADASTRO AMBIENTAL RURAL – CAR.

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 nº 9.433, de 08 de Janeiro de 1997, que institui a Política Nacio-
nal de Recursos Hídricos; 

- a Lei Federal nº 12.651, de 25 de maio de 2012, que dispõe sobre a proteção 
da vegetação nativa e instituiu o Cadastro Ambiental Rural – CAR, registro 
público eletrônico de âmbito nacional de caráter obrigatório para todos os 
imóveis rurais, e que possui a finalidade de integrar as informações ambien-
tais das propriedades e posses rurais, compondo base de dados para controle, 
monitoramento, planejamento ambiental e econômico e combate ao desma-
tamento;

- a Lei Estadual nº 3.239 de 02 de agosto de 1999, que institui a Política esta-
dual de Recursos Hídricos;

- o disposto no art. 13 da Lei nº 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 ener-
gia elétrica nos contratos de gestão das entidades delegatárias de comitês de 
bacia;

- a Resolução CERHI-RJ nº 94, de 05 de setembro de 2012 que destina recur-
sos do FUNDRHI para apoio ao Cadastro Ambiental Rural;

- que o Cadastro Nacional de Usuários de Recursos Hídricos - CNARH é o cadastro 
único de usos e usuários de recursos hídricos no estado do Rio de Janeiro;

- os Contratos de Gestão com entidades delegatárias de comitês de bacia já celebrados;
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- que o CAR visa à recomposição florestal de matas ciliares de nascentes e rios, 
constituindo-se como um importante instrumento de ordenamento territorial 
e planejamento da paisagem, possibilitando a formação de corredores ecoló-
gicos e garantindo a conservação da biodiversidade e dos recursos hídricos;

- a obrigatoriedade legal de inscrição no CAR para todas as propriedades e 
posses rurais;

- o avanço no número de cadastros realizados tanto no CAR quanto no CNARH, 
desde a edição da Resolução CERHI-RJ no 94/2012,

- o saldo existente referente a esta ação nas diversas regiões hidrográficas do 
estado, fruto da Resolução CERHI-RJ no 94, de 05 de setembro de 2012.

Resolve:

Art. 1º - Aprovar o valor de R$ 951.634,07 (novecentos e cinquenta e um mil, 
seiscentos e trinta e quatro reais e sete centavos), dos recursos da subconta/ 
FUNDRHI oriundos da compensação financeira pela utilização dos recursos 
hídricos para fins de geração de energia elétrica, para apoio ao Cadastro Am-
biental Rural – CAR, a ser operacionalizado pela Entidade Delegatária do res-
pectivo Comitê de Bacia, destinado da seguinte forma:

I - CBH Baía da Ilha Grande – R$ 222.219,39 (duzentos e vinte e dois mil, du-
zentos e dezenove reais e trinta e nove centavos)

II - CBH Médio Paraíba do Sul – R$85.170,05 (oitenta e cinco mil, cento e se-
tenta reais e cinco centavos)

III - CBH Pibanha – R$ 53.950,45 (cinquenta e tres mil, novecentos e cinquenta 
reais e quarenta e cinco centavos)

IV - CBH Baía de Guanabara – R$ 72.048,24 (setenta e dois mil, quarenta e oito 
reais e vinte e quatro centavos)

V - CBH Lagos São João  - R$174.888,16 (cento e setenta e quatro mil, oitocen-
tos e oitenta e oito reais e dezesseis centavos)

VI - CBH Rio Dois Rios – R$85.170,05 (oitenta e cinco mil, cento e setenta reais 
e cinco centavos)

VII - CBH Macaé e Ostras – R$204.237,28 (duzentos e quatro mil, duzentos e 
trinta e sete reais e vinte e oito centavos)

RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 133/15
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VIII - CBH Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana – R$ 53.950,45 (cinquenta e tres 
mil, novecentos e cinquenta reais e quarenta e cinco centavos)

Art. 2º - O CBH Guandu destinará recursos para esta ação, dentre às rubricas 
incluídas em seu plano de investimento, aprovado na Resolução CERHI-RJ nº 
126, de 27 de agosto de 2014.

Art. 2º - A inscrição e regularização do CAR será, sempre que cabível, acompa-
nhada da regularização do CNARH.

Parágrafo único - O número CNARH deverá constar do CAR, sempre que a 
propriedade objeto do CAR fizer uso de recurso hídrico.

Art. 3º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 09 de junho de 2015.

DÉCIO TUBBS FILHO 
Presidente do Conselho Estadual de Recursos Hídricos

RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 133/15
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RESOLUÇÃO CERHIRJ Nº 138,  
19 DE AGOSTO DE 2015

DISPÕE SOBRE OS LIMITES DE CUSTEIO ADMINIS   
TRATIVO PARA A ENTIDADE DELEGATÁRIA DE 
FUNÇÕES DE AGÊNCIA DE ÁGUA DO COMITÊ 
DA DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DAS LAGOAS 
DE ARARUAMA, SAQUAREMA, RIO SÃO JOÃO E 
UNA, REGIÃO HIDROGRÁFICA VI.

O CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS, no uso das suas atribuições 
legais instituído pela Lei nº 3.239, de 02 de agosto de 1999, considerando:

- o que consta do Processo nº E-07/002.13726/2014;

- a Resolução CERHI-RJ nº 44, de 26 de maio de 2010, que define que os limi-
tes de custeio das despesas de apoio técnico e administrativo das entidades 
delegatárias de funções de agências de água sejam estabelecidos por meio de 
resoluções específicas do Conselho Estadual de Recursos Hídricos para cada 
Região Hidrográfica;

- a Resolução CERHI-RJ nº 101, de 12 de dezembro de 2012;

- a Resolução CBH LSJ nº 59, de 09 de junho de 2015;

- a Resolução CBH LSJ nº 60, de 09 de junho de 2015;

Resolve:

Art. 1º - Aprovar como limite de custeio, para o primeiro ano, o valor de R$ 
253.075,00 (duzentos e cinquenta e três mil, setenta e cinco reais) dos recur-
sos do FUNDRHI oriundos da cobrança pela utilização dos recursos hídricos, 
para despesas de custeio da Entidade Delegatária do Comitê da Região Hidro-
gráfica da Baía de Guanabara. 

Art. 2º - Aprovar como limite de custeio, para os anos de 2015 a 2020, a des-
tinação do valor de R$ 253.075,00 (duzentos e cinquenta e três mil, setenta 
e cinco reais) dos recursos do FUNDRHI oriundos da compensação financeira 
pela utilização dos recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica, 
para a complementação de custeio de operacionalização da Entidade Delega-
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tária do Comitê da Comitê das Bacias Hidrográficas das Lagoas de Araruama, 
Saquarema, Rio São João e Una, Região Hidrográfica VI.

Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 19 de agosto de 2015.

DÉCIO TUBBS 
Presidente do Conselho Estadual de Recursos Hídricos

RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 138/15
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RESOLUÇÃO CERHIRJ Nº 139,  
DE 19 DE AGOSTO DE 2015

DISPÕE SOBRE OS LIMITES DE CUSTEIO 
ADMINISTRATIVO PARA A ENTIDADE  DELEGA
TÁRIA DE FUNÇÕES DE AGÊNCIA DE ÁGUA DO 
COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DA BAÍA DE 
GUANABARA  REGIÃO HIDROGRÁFICA V.

O CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS, no uso das suas atribuições 
legais instituído pela Lei nº 3.239, de 02 de agosto de 1999, considerando:

- o que consta do Processo nº E-07/002.13726/2014;

- a Resolução CERHI-RJ nº 44, de 26 de maio de 2010, que define que os limi-
tes de custeio das despesas de apoio técnico e administrativo das entidades 
delegatárias de funções de agências de água sejam estabelecidos por meio de 
resoluções específicas do Conselho Estadual de Recursos Hídricos para cada 
Região Hidrográfica;

- a Resolução CERHI-RJ nº 101, de 12 de dezembro de 2012;

- a Resolução CBH BG nº 09, de 30 de agosto de 2012;

- a Resolução CBH BG nº 13, de 09 de janeiro de 2014;

- a Resolução CBH BG nº 28, de 03 de agosto de 2015;

Resolve:

Art. 1º - Aprovar como limite de custeio, para o segundo ano do con-
trato de gestão celebrado entre INEA e AABG, com interveniência do 
CBH BG, período de outubro de 2015 a setembro de 2016, o valor de 
1.197.439,97 (hum milhão, cento e noventa e sete mil, quatrocentos e 
trinta e nove reais e noventa e sete centavos) dos recursos da subconta 
FUNDRHI oriundos da cobrança pela utilização dos recursos hídricos, 
para despesas de custeio da Entidade Delegatária do Comitê da Região 
Hidrográfica da Baía de Guanabara. 
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Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 19 de agosto de 2014.

DÉCIO TUBBS 
Presidente do Conselho Estadual de Recursos Hídricos

RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 139/15
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RESOLUÇÃO CERHIRJ Nº 140,  
DE 16 DE SETEMBRO DE 2015

DISPÕE SOBRE OS LIMITES DE CUSTEIO 
ADMINISTRATIVO PARA A ENTIDADE DELE 
GATÁRIA DE FUNÇÕES DE AGÊNCIA DE ÁGUA DO 
COMITÊ DA DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DAS 
LAGOAS DE ARARUAMA, SAQUAREMA, RIO SÃO 
JOÃO E UNA, REGIÃO HIDROGRÁFICA VI.

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:

- o que consta do Processo nº E-07/002.7455/2015;

- a Resolução CERHI-RJ nº 44, de 26 de maio de 2010, que define que os limi-
tes de custeio das despesas de apoio técnico e administrativo das entidades 
delegatárias de funções de agências de água sejam estabelecidos por meio de 
resoluções específicas do Conselho Estadual de Recursos Hídricos para cada 
Região Hidrográfica;

- a Resolução CBH LSJ nº 59, de 09 de junho de 2015;

- a Resolução CBH LSJ nº 60, de 09 de junho de 2015;

Resolve:

Art. 1º - Aprovar como limite de custeio, para os anos de 2015 a 2020, a des-
tinação do valor de R$ 253.075,00 (duzentos e cinquenta e três mil e setenta 
e cinco reais) dos recursos do FUNDRHI oriundos da cobrança pelo uso da 
água, para custeio e operacionalização da Entidade Delegatária do Comitê da 
Comitê das Bacias Hidrográficas das Lagoas de Araruama, Saquarema, Rio São 
João e Una, Região Hidrográfica VI.

Art. 2º - Fica revogada na integra a Resolução CERHI- RJ nº 138 de 19 de Agos-
to de 2015.
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Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 16 de setembro de 2015.

DÉCIO TUBBS 
Presidente do Conselho Estadual de Recursos Hídricos

RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 140/15
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RESOLUÇÃO CERHIRJ Nº 141,  
DE 05 DE NOVEMBRO DE 2015

DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DA INDICAÇÃO 
DA ASSOCIAÇÃO PRÓGESTÃO DAS ÁGUAS DA 
BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL 
– AGEVAP COMO ENTIDADE DELEGATÁRIA DAS 
FUNÇÕES DE AGÊNCIA DE ÁGUA, TENDO COMO 
INTERVENIENTE OS COMITÊS DE BACIA MÉDIO 
PARAÍBA DO SUL, PIABANHA, RIO DOIS RIOS, 
BAIXO PARAÍBA DO SUL E ITABAPOANA.

O CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS, no uso das suas atribuições 
legais instituído pela Lei nº 3.239, de 02 de agosto de 1999, considerando:

- o que consta do Processo nº E-07/501.501/2010; 

- a Lei nº 3.239, de 02 de agosto de 1999, em seu art. 55, I, que dispõe que 
o Conselho Estadual de Recursos Hídricos deve autorizar a proposta dos co-
mitês de bacia hidrográfica para constituição da respectiva agência de água;

- a Lei nº 5.639, de 06 de janeiro de 2010, em seu art. 2, § 2º, que dispõe que 
os termos de contrato de gestão com as entidades delegatárias deverão ser 
submetidos à manifestação do Conselho Estadual de Recursos Hídricos;

- Resolução Comitê Médio Paraíba do Sul nº 49, de 13 de agosto de 2015;

- Resolução Comitê Piabanha nº 30, de 18 de agosto de 2015;

- Resolução Comitê Rio Dois Rios nº 38, de 13 de maio de 2015;

- Resolução Comitê Rio Dois Rios nº 40, de 19 de agosto de 2015; e

- Resolução Comitê Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana nº 13, de 14 de agosto 
de 2015;
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Resolve:

Art. 1º - Aprovar a continuidade da ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS 
DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL – AGEVAP como entidade 
delegatária das funções de Agência de Água dos Comitês Médio Paraíba do 
Sul, Piabanha, Rio Dois Rios, Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana.

Art. 2º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 05 de novembro de 2015.

DÉCIO TUBBS 
Presidente do Conselho Estadual de Recursos Hídricos

RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 141/15
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RESOLUÇÃO CERHIRJ Nº 142,  
DE 05 DE NOVEMBRO DE 2015

DISPÕE SOBRE OS LIMITES DE CUSTEIO 
ADMINISTRATIVO PARA A ENTIDADE  DELEGA
TÁRIA DE FUNÇÕES DE AGÊNCIA DE ÁGUA DO 
COMITÊ 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 E ITABAPOANA.

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:

- o que consta do Processo nº E-07/501.501/2010;

- que a Lei nº 3.239, de 02 de agosto de 1999, em seu art. 55, I, dispõe que 
o Conselho Estadual de Recursos Hídricos deve autorizar a proposta dos co-
mitês de bacia hidrográfica para constituição da respectiva agência de água;

- que a Lei nº 5.639, de 06 de janeiro de 2010, em seu art. 2, § 2º, dispõe que 
os termos de Contrato de Gestão com as entidades delegatárias deverão ser 
submetidos à manifestação do Conselho Estadual de Recursos Hídricos;

- que deverão ser aplicados no mínimo 50% dos recursos da compensação 
financeira pela utilização dos recursos hídricos para fins de geração de ener-
gia elétrica nos contratos de gestão das entidades delegatárias de comitês de 
bacia, conforme disposto na Lei nº 5.639/2010, art. 13;

- o disposto na Resolução Comitê Médio Paraíba nº 49, de 13 de agosto de 2015;

- o disposto na Resolução Comitê Piabanha nº 30, de 18 de agosto de 2015;

- o disposto na Resolução Comitê Rio Dois Rios nº 40, de 19 de agosto de 2015; e
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- o disposto na Resolução Comitê Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana nº 13, de 
14 de agosto de 2015.

Resolve:

Art. 1º - Aprovar como limite de custeio, para o ano de 2016, para o contrato 
de gestão celebrado entre INEA e AGEVAP, com interveniência dos CBHs MPS, 
Piabanha, rio Dois Rios e BPSI, o valor de R$ 535.940,08 (quinhentos e trinta 
e cinco mil, novecentos e quarenta reais e oito centavos) dos recursos da sub-
conta FUNDRHI oriundos da cobrança pela utilização dos recursos hídricos, 
para despesas de custeio da Entidade Delegatária dos Comitês supracitados.

Parágrafo único - O montante mencionado acima será dividido igualmente 
entre as subcontas de cada comitê mencionado, perfazendo o total de R$ 
133.985,02 (cento e trinta e três mil, novecentos e oitenta e cinco reais e dois 
centavos) por comitê. 

Art. 2º - Aprovar como limite de custeio a destinação do valor de R$ 2.748.006,50 
(dois milhões, setecentos e quarenta e oito mil e seis reais e cinqüenta centa-
vos), para o ano de 2016, dos recursos do FUNDRHI oriundos da compensação 
financeira pela utilização dos recursos hídricos para fins de geração de energia 
elétrica, para a complementação de custeio da operacionalização da Entidade 
Delegatária dos comitês MPS, Piabanha, rio Dois Rios e BPSI.

Rio de Janeiro, 05 de novembro de 2015.

DÉCIO TUBBS 
Presidente do Conselho Estadual de Recursos Hídricos

RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 142/15
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RESOLUÇÃO CERHIRJ Nº 143,  
DE 05 DE NOVEMBRO DE 2015

DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DA INDICAÇÃO 
DA ASSOCIAÇÃO PRÓGESTÃO DAS ÁGUAS DA 
BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO 
SUL – AGEVAP COMO ENTIDADE DELEGATÁRIA 
DAS FUNÇÕES DE AGÊNCIA DE ÁGUA, TENDO 
COMO INTERVENIENTE O COMITÊ DAS BACIAS 
HIDROGRÁFICAS DOS RIOS GUANDU, DA GUARDA 
E GUANDU MIRIM  REGIÃO HIDROGRÁFICA II.

O CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS, no uso das suas atribuições 
legais instituído pela Lei nº 3.239, de 02 de agosto de 1999, considerando:

- o que consta do Processo nº E-07/502.841/2010; 

- a Lei nº 3.239, de 02 de agosto de 1999, em seu art. 55, I, que dispõe que 
o Conselho Estadual de Recursos Hídricos deve autorizar a proposta dos co-
mitês de bacia hidrográfica para constituição da respectiva agência de água;

- a Lei nº 5.639, de 06 de janeiro de 2010, em seu art. 2, § 2º, que dispõe que 
os termos de contrato de gestão com as entidades delegatárias deverão ser 
submetidos à manifestação do Conselho Estadual de Recursos Hídricos;

- a Resolução CBH Guandu nº 105, de 29 de abril de 2014;

- a Resolução CBH Guandu nº 106, de 29 de abril de 2014;

- a Resolução CBH Guandu nº 117, de 23 de julho de 2015;

Resolve:

Art. 1º - Aprovar a continuidade da ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA 
BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL – AGEVAP como entidade de-
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legatária das funções de Agência de Água do Comitê das Bacias Hidrográficas 
Dos Rios Guandu, Da Guarda e Guandu Mirim - Região Hidrográfica II.

Art. 2º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 05 de novembro de 2015.

DÉCIO TUBBS 
Presidente do Conselho Estadual de Recursos Hídricos

RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 143/15
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RESOLUÇÃO CERHIRJ Nº 144,  
DE 05 DE NOVEMBRO DE 2015

DISPÕE SOBRE OS LIMITES DE CUSTEIO 
ADMINISTRATIVO PARA A ENTIDADE DELEGA 
TÁRIA DE FUNÇÕES DE AGÊNCIA DE ÁGUA DO 
COMITÊ DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS 
RIOS GUANDU, DA GUARDA E GUANDU MIRIM 
 REGIÃO HIDROGRÁFICA II.

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:

- o que consta do Processo nº E-07/502.841/2010;

- a Resolução CERHI-RJ nº 44, de 26 de maio de 2010, que define que os limi-
tes de custeio das despesas de apoio técnico e administrativo das entidades 
delegatárias de funções de agências de água sejam estabelecidos por meio de 
resoluções específicas do Conselho Estadual de Recursos Hídricos para cada 
Região Hidrográfica;

- a Resolução CERHI-RJ nº 126, de 27 de agosto de 2014;

- a Resolução CBH Guandu nº 105, de 29 de abril de 2014;

- a Resolução CBH Guandu nº 106, de 29 de abril de 2014;

- a Resolução CBH Guandu nº 117, de 23 de julho de 2015;

Resolve:

Art. 1º - Aprovar como limite de custeio, por ano, para os próximos 05 (cinco) 
anos, a destinação do valor de R$ 2.367.755,75 (dois milhões, trezentos e 
sessenta e sete mil, setecentos e cinquenta e cinco mil reais e setenta e cinco 
centavos), dos recursos do FUNDRHI oriundos da cobrança pelo uso da água, 
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para custeio da operacionalização da Entidade Delegatária do Comitê da Re-
gião Hidrográfica Guandu, conforme plano de trabalho do contrato de gestão.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 05 de novembro de 2015.

DÉCIO TUBBS 
Presidente do Conselho Estadual de Recursos Hídricos

RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 144/15
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RESOLUÇÃO CERHIRJ Nº 145,  
DE 05 DE NOVEMBRO DE 2015

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.

O CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS, no uso das suas atribuições 
legais instituído pela Lei nº 3.239, de 02 de agosto de 1999, considerando:

- o que consta do Processo nº E-07/002.13726/2014;

- a Resolução CERHI-RJ nº 44, de 26 de maio de 2010, que define que os limi-
tes de custeio das despesas de apoio técnico e administrativo das entidades 
delegatárias de funções de agências de água sejam estabelecidos por meio de 
resoluções específicas do Conselho Estadual de Recursos Hídricos para cada 
Região Hidrográfica;

- a Resolução CERHI-RJ nº 101, de 12 de dezembro de 2012;

- a Resolução CBH BG nº 09, de 30 de agosto de 2012;

- a Resolução CBH BG nº 13, de 09 de janeiro de 2014;

- a Resolução CBH BG nº 28, de 03 de agosto de 2015;

Resolve:

Art. 1º - Aprovar como limite de custeio, para o segundo ano, a destinação 
do valor de R$ 455.161,28 (quatrocentos e cinquenta e cinco mil, cento e 
sessenta e um reais e vinte e oito centavos), para o ano de 2016, dos recursos 
do FUNDRHI oriundos da compensação financeira pela utilização dos recursos 
hídricos para fins de geração de energia elétrica, para a complementação de 
custeio de operacionalização da Entidade Delegatária do Comitê da Região 
Hidrográfica da Baía de Guanabara, conforme plano de trabalho do contrato 
de gestão.
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Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 05 de novembro de 2015.

DÉCIO TUBBS 
Presidente do Conselho Estadual de Recursos Hídricos

RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 145/15
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RESOLUÇÃO CERHIRJ Nº 146,  
DE 5 DE NOVEMBRO DE 2015

DISPÕE SOBRE O APOIO À SECRETARIA  EXE
CUTIVA DO FÓRUM NACIONAL DE COMITÊS DE 
BACIAS HIDROGRÁFICAS PARA OS EXERCÍCIOS 
DE 2016 E 2017.

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 nº 9.433, de 08 de Janeiro de 1997, que institui a Política Nacio-
nal de Recursos Hídricos; 

- o disposto no art. 13 da Lei nº 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 de-
legatárias 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 XVII Encontro Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas para 
que o Rio de Janeiro esteja na Coordenação do Fórum Nacional de Comitês 
de Bacias, conforme ata da reunião Assembleia Geral Ordinária, de 09 de ou-
tubro de 2015, ocorrida em Caldas Novas; 

Resolve:

Art. 1º - Apoiar técnica e financeiramente a coordenação geral do Fórum 
Nacional exercida pelo Comitê Macaé e sua secretaria executiva exercida 
pelo Comitê Guandu.

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), espe-
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cificamente para os exercícios de 2016 e 2017, 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 - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 05 de novembro de 2015.

DÉCIO TUBBS 
Presidente do Conselho Estadual de Recursos Hídricos

RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 146/15
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RESOLUÇÃO CERHIRJ Nº 147,  
DE 05 DE NOVEMBRO DE 2015

APROVA A APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS 
DO FUNDRHI DA SUBCONTA DA COMPENSAÇÃO 
FINANCEIRA PARA FINS DE GERAÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE 
RECURSOS HÍDRICOS PARA OS COMITÊS AFLUENTES 
DA BACIA DO PARAÍBA DO SUL: COMITÊS MÉDIO 
PARAÍBA DO SUL, PIABANHA, RIO DOIS RIOS E 
BAIXO PARAÍBA DO SUL E ITABAPOANA.

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:

- o disposto no artigo 45, inciso VI da Lei nº 3.239, de 02 de agosto de 1999;

- o disposto no artigo 9º do Decreto Estadual nº 35.724, de 18 de junho de 2004;

- a carta nº 01/2015 do CBH MPS/Piabanha/Rio Dois Rios/Baixo Paraíba do Sul;

Resolve:

Art. 1º - Aprovar, com recursos da subconta FUNDRHI da compensação finan-
ceira para fins de geração de energia elétrica, o total de R$524.538,00 (qui-
nhentos e vinte e quatro mil, quinhentos e trinta e oito reais) a ser aplicado 
em elaboração de plano de recursos hídricos dos comitês afluentes da bacia 
hidrográfica do Paraíba do Sul: Comitês Médio Paraíba do Sul, Piabanha, Rio 
Dois Rios e Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana. 

Art. 2º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 05 de novembro de 2015.

DÉCIO TUBBS 
Presidente do Conselho Estadual de Recursos Hídricos
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RESOLUÇÃO CERHIRJ Nº 151,  
DE 17 DE MARÇO DE 2016

DISPÕE SOBRE A ATUALIZAÇÃO DO PREÇO PÚ
BLICO – PPU DA METODOLOGIA DA COBRANÇA 
PELO USO DOS RECURSOS HÍDRICOS REGIÃO 
HIDROGRÁFICA II  COMITÊ GUANDU.

O CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS, no uso das suas atribuições 
legais instituído pela Lei nº 3.239, de 02 de agosto de 1999, considerando:

- o art. 27 da Lei Estadual nº 3.239, de 02 de agosto de 1999, que trata do 
objetivo da cobrança pelo uso de recursos hídricos.

- o art. 55, inciso VII da Lei Estadual nº 3.239, de 02 de agosto de 1999, que 
dispõe sobre a competência dos comitês quanto a definição de valores a se-
rem cobrados, bem como seus critérios, submetendo a avaliação ao CERHI.

- o art. 45, inciso IX da Lei Estadual nº 3.239, de 02 de agosto de 1999, que 
estabelece como competência do CERHI a homologação dos critérios para a 
cobrança pelo uso de recursos hídricos encaminhados pelos comitês.

- a Lei nº 4.247, de 16 de dezembro de 2003, e suas alterações posteriores, 
que dispõe sobre a cobrança pela utilização de recursos hídricos de domínio 
do Estado do Rio de Janeiro.

- a resolução CERHI-RJ nº 13/2005, que aprova critérios de cobrança pelo uso 
de recursos hídricos no âmbito da área de atuação do comitê da bacia hidro-
gráfica dos rios Guandu, da Guarda e Guandu Mirim.

- a resolução do Comitê Guandu nº 05/2004, que dispõe sobre critérios de co-
brança pelo uso de recursos hídricos de domínio do Estado do Rio de Janeiro.

- a resolução do Comitê Guandu nº 118/2015, que dispõe sobre atualização 
do preço público – PPU da metodologia da cobrança pelo uso dos recursos 
hídricos Região Hidrográfica II - comitê Guandu.



466 Base Legal para a Gestão das Águas do Estado do Rio de Janeiro (1997-2021)

Resolve:

Art. 1º - Aprovar a atualização do Preço Público Unitário para a área de atua-
ção do CBH Guandu bem como, a manutenção da fórmula para o cálculo do 
custo total mensal dos usos dos recursos hídricos nas bacias hidrográficas dos 
rios Guandu, da Guarda e Guandu Mirim, conforme anexo à resolução Comitê 
Guandu nº 05/2004.

Parágrafo primeiro - O valor do Preço Público Unitário – PPU para todos os 
setores usuários da Região Hidrográfica do Guandu passa a ser de R$0,04 
(quatro centavos de real).

Parágrafo segundo - O valor definido no parágrafo primeiro entrará em vigor 
no dia 01 de janeiro de 2017.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 17 de março de 2016.

DÉCIO TUBBS FILHO 
Presidente do Conselho Estadual de Recursos Hídricos

RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 151/16
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RESOLUÇÃO CERHIRJ Nº 152,  
DE 17 DE MARÇO DE 2016

DISPÕE SOBRE OS LIMITES DE CUSTEIO  ADMI
NISTRATIVO PARA A ENTIDADE DELEGATÁRIA DE 
FUNÇÕES DE AGÊNCIA DE ÁGUA DO COMITÊ BAÍA 
DA ILHA GRANDE  REGIÃO HIDROGRÁFICA I.

O CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS, no uso das suas atribuições 
legais instituído pela Lei nº 3.239, de 02 de agosto de 1999, considerando:

- o que consta do Processo nº E-07/002-03357/2016;

- a Resolução CERHI-RJ nº 44, de 26 de maio de 2010, que define que os limites de 
custeio das despesas de apoio técnico e administrativo das entidades delegatárias 
de funções de agências de água sejam estabelecidos por meio de resoluções espe-
cíficas do Conselho Estadual de Recursos Hídricos para cada Região Hidrográfica;

- a definição pela rescisão do contrato de gestão com a Fundação de Apoio ao 
Ensino, Pesquisa, Extensão Deputado Último de Carvalho (FADUC) cujo obje-
to era a contratação da fundação como entidade delegatária de funções de 
agência de água do Comitê de Bacia da Região Hidrográfica da Baía da Ilha 
Grande – RH I;

- a Resolução do CBH BIG nº 009, de 20 de outubro de 2015, que aprova o 
plano de ações e aplicação de recursos financeiros constantes na subconta 
da Região Hidrográfica I, do Fundo Estadual de Recursos Hídricos (FUNDRHI);

 - a Resolução do CERHI-RJ nº 148, de 05 de novembro de 2015, que aprova o 
plano de ações e aplicação dos recursos financeiros no Fundrhi da subconta 
do comitê Baía da Ilha Grande.

Resolve:

Art. 1º - Aprovar como limite de custeio, por ano, para os anos de 2016 a 
2019, o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), dos recursos do FUNDRHI 
oriundos da cobrança pela utilização dos recursos hídricos, para despesas de 
custeio da Entidade Delegatária do Comitê da Região Hidrográfica da Baía da 
Ilha Grande, conforme Resolução do CERHI-RJ nº 148. 
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Art. 2º - Aprovar como limite de custeio, por ano, para os anos de 2016 a 
2020, a destinação do valor de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil 
reais), dos recursos do FUNDRHI oriundos da compensação financeira pela 
utilização dos recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica, para 
a complementação de custeio de operacionalização da Entidade Delegatária 
do Comitê da Região Hidrográfica da Baía da Ilha Grande, conforme plano de 
trabalho do contrato de gestão.

Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 17 de março de 2016.

DÉCIO TUBBS FILHO 
Presidente do Conselho Estadual de Recursos Hídricos 

RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 152/16
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RESOLUÇÃO CERHIRJ Nº 153,  
DE 13 DE ABRIL DE 2016

DISPÕE SOBRE O USO DOS RECURSOS DO FUNDO 
ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS – FUNDRHI 
PARA CUSTEIO DAS ENTIDADES DELEGATÁRIAS 
EM SITUAÇÕES EXTREMAS.

O CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS, no uso das suas atribuições 
legais instituído pela Lei nº 3.239, de 02 de agosto de 1999, considerando:

- o art. 27 da Lei Estadual nº 3.239, de 02 de agosto de 1999, que trata do 
objetivo da cobrança pelo uso de recursos hídricos.

- o art. 55, inciso VII da Lei Estadual nº 3.239, de 02 de agosto de 1999, que 
dispõe sobre a competência dos comitês quanto a definição de valores a se-
rem cobrados, bem como seus critérios, submetendo a avaliação ao CERHI.

- a Lei nº 4.247, de 16 de dezembro de 2003, e suas alterações posteriores, 
que dispõe sobre a cobrança pela utilização de recursos hídricos de domínio 
do Estado do Rio de Janeiro.

- o Ofício SUBFIN nº 17/2016, item 14, afirma que o direcionamento do Fundo 
Estadual de Recursos Hídricos - FUNDRHI para a conta única “em nada altera a 
autonomia administrativa e financeira de qualquer de seus integrantes”.

- que os comitês e as suas entidades delegatárias vêm percebendo atraso 
no repasse dos recursos do FUNDRHI solicitados ao INEA, conforme cartas: 
04/2016-CBH-R2R; 34/2016–CBH- Guandu-RJ; 62/2016–CBH-MPS; 171/2016-
DI AGEVAP; 172/2016-DI AGEVAP; 21/2016-CBH- Piabanha; e ofícios: AABG 
nº 19/2016 e CILSJ nº 52/2016.

- o Ofício CERHI-RJ/DISEQ/INEA nº 64/16 que solicita informações sobre a 
normalidade do repasse do FUNDRHI, em especial no ano de 2016. 

- que a não liberação de recursos do FUNDRHI afeta principalmente o custeio 
das entidades delegatárias;

- a importância da continuidade do trabalho realizado pelas entidades dele-
gatárias para a manutenção das atividades definidas pelo respectivo comitê 
de bacia hidrográfica.
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- a crise econômica vivenciada pelo Estado do Rio de Janeiro.

Resolve:

Art. 1º - Considerar situação extrema a ausência de repasses de recursos do 
Fundo Estadual de Recursos Hídricos – FUNDRHI da Conta Única do Tesouro 
Estadual para as entidades delegatárias.

 Art. 2º - Autorizar que cada Comitê de Bacia Hidrográfica, que possui con-
trato de gestão assinado, emita resolução permitindo que sua entidade de-
legatária, contratada para o exercício das funções de agência de água, utilize 
de forma excepcional os recursos oriundos da cobrança pelo uso da água e 
de suas aplicações financeiras para o pagamento de custeio que já estejam 
depositados em suas contas.

Parágrafo primeiro - Os recursos mencionados no caput deste artigo são 
aqueles anteriormente destinados, via resolução do CBH, a ações e projetos 
na respectiva Região Hidrográfica.

Parágrafo segundo - O valor a ser utilizado deverá respeitar o programa de 
trabalho constante no respectivo contrato de gestão.

Parágrafo terceiro - O valor da cobrança pelo uso da água efetivamente utili-
zado para custeio da delegatária, deverá sofrer ajuste de contas, quando da 
regularização do repasse dos recursos do FUNDRHI.

Art. 3º - Permitir que as entidades delegatárias, contratadas para o exercício 
das funções de agência de água, juntamente com o respectivo comitê reali-
zem reajustes nos programas de trabalhos plurianuais objetivando a continui-
dade dos projetos já implementados e considerados prioritários para a Região 
Hidrográfica, com base no plano de bacia hidrográfica ou documento similar, 
e nos valores já depositados em suas contas.

Art. 4º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 13 de abril de 2016.

DÉCIO TUBBS FILHO 
Presidente do Conselho Estadual de Recursos Hídricos

RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 153/16
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RESOLUÇÃO CERHIRJ Nº 154,  
DE 24 DE AGOSTO DE 2016

 
DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DO VALOR PER
CENTUAL DE REPASSE DA COBRANÇA PELO USO 
DAS ÁGUAS CAPTADAS E TRANSPOSTAS DA 
BACIA DO RIO PARAÍBA DO SUL PARA A BACIA 
DO RIO GUANDU.

O CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS, no uso das suas atribuições 
legais instituído pela Lei nº 3.239, de 02 de agosto de 1999, considerando:

- o art. 27 da Lei Estadual nº 3.239, de 02 de agosto de 1999, que trata do 
objetivo da cobrança pelo uso de recursos hídricos;

- o art. 55, inciso VII da Lei Estadual nº 3.239, de 02 de agosto de 1999, que 
dispõe sobre a competência dos comitês quanto a definição de valores a se-
rem cobrados, bem como seus critérios, submetendo a avaliação ao CERHI-RJ;

- o art. 45, inciso IX da Lei Estadual nº 3.239, de 02 de agosto de 1999, que 
estabelece como competência do CERHI-RJ a homologação dos critérios para 
a cobrança pelo uso de recursos hídricos encaminhados pelos comitês;

- a Lei Estadual nº 4.247, de 16 de dezembro de 2003, e suas alterações pos-
teriores, que dispõe sobre a cobrança pela utilização de recursos hídricos de 
domínio do Estado do Rio de Janeiro;

- o art. 11, IV da Lei Estadual nº 4.247, de 16 de dezembro de 2003, que em 
virtude da transposição das águas do rio Paraíba do Sul para a bacia do Guan-
du, serão aplicados, obrigatoriamente, na bacia do Paraíba do Sul, 15% dos 
recursos oriundos da cobrança pelo uso da água bruta na bacia hidrográfica 
do rio Guandu, até que novos valores sejam aprovados pelo CEIVAP e pelo 
CBH Guandu e referendado pelo CERHI-RJ;

- as Deliberação CEIVAP nº 15/2002 e 52/2005 que dispõem sobre a cobrança 
pelo uso das águas captadas, derivadas e transpostas da bacia do Paraíba do 
Sul para a bacia do Guandu;
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- a Deliberação CEIVAP nº 233/2016 que altera dispositivos referentes a co-
brança pelas águas transpostas da bacia do rio Paraíba do Sul para a bacia do 
rio Guandu;

- as Resoluções CNRH nº 27/2002, 150/2013 e 66/2006;

- a Nota Técnica nº 004/2014/Digat elaborada pelo Instituto Estadual do Ambiente;

- a Nota Técnica nº 30/2014/SAG-ANA elaborada pela Agência Nacional de 
Águas;

- a resolução do Comitê Guandu nº 121/2016, que altera dispositivos referen-
tes a cobrança pelas águas transpostas da bacia do rio Paraíba do Sul para a 
bacia do rio Guandu.

Resolve:

Art. 1º - Alterar o valor percentual de repasse da cobrança pelo uso das águas 
captadas e transpostas da bacia do rio Paraíba do Sul para a bacia do rio Guan-
du de 15% (quinze por cento) para 20% (vinte por cento), até que novos valo-
res sejam aprovados pelo CEIVAP e pelo CBH Guandu.

Parágrafo primeiro - O aumento percentual previsto no caput deste artigo 
passará a vigorar a partir de outubro de 2016.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 24 de agosto de 2016.

DÉCIO TUBBS FILHO 
Presidente do Conselho Estadual de Recursos Hídricos

RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 154/16
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RESOLUÇÃO CERHIRJ Nº 156,  
DE 24 DE AGOSTO DE 2016

DISPÕE SOBRE A ATUALIZAÇÃO DO PREÇO PÚ
BLICO UNITÁRIO – PPU DA METODOLOGIA DA 
COBRANÇA PELO USO DOS RECURSOS HÍDRICOS 
REGIÃO HIDROGRÁFICA VII  COMITÊ RIO DOIS 
RIOS.

O CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS, no uso das suas atribuições 
legais instituído pela Lei nº 3.239, de 02 de agosto de 1999, considerando:

- o art. 27 da Lei Estadual nº 3.239, de 02 de agosto de 1999, que trata do 
objetivo da cobrança pelo uso de recursos hídricos.

- o art. 55, inciso VII da Lei Estadual nº 3.239, de 02 de agosto de 1999, que 
dispõe sobre a competência dos comitês quanto a definição de valores a se-
rem cobrados, bem como seus critérios, submetendo a avaliação ao CERHI-RJ.

- o art. 45, inciso XI da Lei Estadual nº 3.239, de 02 de agosto de 1999, que 
estabelece como competência do CERHI a homologação dos critérios para a 
cobrança pelo uso de recursos hídricos encaminhados pelos comitês.

- a Lei Estadual nº 4.247, de 16 de dezembro de 2003, e suas alterações 
posteriores, que dispõe sobre a cobrança pela utilização de recursos hídricos 
de domínio do Estado do Rio de Janeiro.

- a resolução do Comitê Rio Dois Rios nº 47/2016, que dispõe sobre atualiza-
ção do preço público – PPU da metodologia da cobrança pelo uso dos recur-
sos hídricos Região Hidrográfica VII - comitê Rio Dois Rios.

Resolve:

Art. 1º - Homologar e manter, conforme disposto no artigo 19 da Lei Estadual 
nº 4.247/2003, a fórmula de cálculo e demais condições da cobrança pelo uso 
dos recursos hídricos na Região Hidrográfica Rio Dois Rios.

Parágrafo primeiro - O valor do Preço Público Unitário – PPU para todos os se-
tores usuários da Região Hidrográfica Rio Dois Rios será reajustado em 100%, 
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tendo como referência os valores contidos no artigo 19 da Lei Estadual nº 
4.247/2003.

Parágrafo segundo - O valor resultante do reajuste definido no parágrafo pri-
meiro entrará em vigor no dia 01 de janeiro de 2017.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 24 de agosto de 2016.

DÉCIO TUBBS FILHO 
Presidente do Conselho Estadual de Recursos Hídricos

RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 156/16
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RESOLUÇÃO CERHIRJ Nº 157,  
DE 24 DE AGOSTO DE 2016

DISPÕE SOBRE A COBRANÇA PELA ÁGUA CAPTA
DA POR USINAS TÉRMICAS NAS PROXIMIDADES 
DA FOZ DO CANAL DE SÃO FRANCISCO NA 
REGIÃO HIDROGRÁFICA II  COMITÊ GUANDU.

O CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS, no uso das suas atribuições 
legais instituído pela Lei nº 3.239, de 02 de agosto de 1999, considerando:

- o art. 27 da Lei Estadual nº 3.239, de 02 de agosto de 1999, que trata do 
objetivo da cobrança pelo uso de recursos hídricos;

- o art. 55, inciso VII da Lei Estadual nº 3.239, de 02 de agosto de 1999, que 
dispõe sobre a competência dos comitês quanto à definição de valores a se-
rem cobrados, bem como seus critérios, submetendo a avaliação ao CERHI-RJ;

- o art. 45, inciso IX da Lei Estadual nº 3.239, de 02 de agosto de 1999, que 
estabelece como competência do CERHI a homologação dos critérios para a 
cobrança pelo uso de recursos hídricos encaminhados pelos comitês;

- a Lei Estadual nº 4.247, de 16 de dezembro de 2003, e suas alterações 
posteriores, que dispõe sobre a cobrança pela utilização de recursos hídricos 
de domínio do Estado do Rio de Janeiro;

- a resolução CONAMA nº 357/2005, que “Dispõe sobre a classificação dos corpos 
de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabele-
ce as condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências”;

- a resolução do Comitê Guandu nº 05/2004, que dispõe sobre critérios de co-
brança pelo uso de recursos hídricos de domínio do Estado do Rio de Janeiro;

- a resolução do Comitê Guandu nº 118/2015, que dispõe sobre atualização 
do preço público – PPU da metodologia da cobrança pelo uso dos recursos 
hídricos Região Hidrográfica II - comitê Guandu;

- a resolução do Comitê Guandu nº 123/2016 que dispõe sobre a cobrança 
pela água captada por usinas térmicas nas proximidades da foz do Canal de 
São Francisco na Região Hidrográfica II - Comitê Guandu.
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Resolve:

Art. 1º - Fica estabelecido, a partir de Agosto de 2016, o percentual de 10% do 
valor nominal cobrado em função do volume outorgado, a título de cobrança 
para outorga de captação de água bruta utilizada para refrigeração de ter-
moelétricas nas proximidades da foz do canal de São Francisco.

§ 1º - A cobrança estipulada no caput deste artigo deverá ser reapreciada pelo 
plenário deste colegiado em período não superior a 03 (três) anos contados 
da vigência desta Resolução.

§ 2º - A cobrança estipulada no caput deste artigo será aplicável apenas às ter-
moelétricas já instaladas nas proximidades da foz do canal de São Francisco.

Art. 2º - Para efeito desta Resolução entende-se como proximidades da foz 
do canal de São Francisco a distância sujeita a intrusão salina que apresente 
disponibilidade de água doce com valores menores que 10% em período de 
05 (cinco) anos.

Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 24 de agosto de 2016.

DÉCIO TUBBS FILHO 
Presidente do Conselho Estadual de Recursos Hídricos

RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 157/16
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RESOLUÇÃO CERHIRJ Nº 160, 
DE 19 DE OUTUBRO DE 2016

DISPÕE SOBRE A INDICAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO 
PRÓGESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA DO RIO 
PARAÍBA DO SUL  AGEVAP COMO ENTIDADE 
DELEGATÁRIA DAS FUNÇÕES DE AGÊNCIA DE 
ÁGUA, TENDO COMO INTERVENIENTE O COMITÊ 
DA BACIA HIDROGRÁFICA BAÍA DA ILHA GRANDE 
 REGIÃO HIDROGRÁFICA I.

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:

- o que consta do Processo nº E-07/002.03357/2016;

- a Lei nº 3.239, de 02 de agosto de 1999, em seu art. 55, I, que dispõe que 
o Conselho Estadual de Recursos Hídricos deve autorizar a proposta dos co-
mitês de bacia hidrográfica para constituição da respectiva agência de água;

- a Lei nº 5.639, de 06 de janeiro de 2010, em seu art. 2, § 2°, que dispõe que 
os termos de contrato de gestão com as entidades delegatárias deverão ser 
submetidos à manifestação do Conselho Estadual de Recursos Hídricos; 

- a definição pela rescisão do contrato de gestão com a Fundação de Apoio ao 
Ensino, Pesquisa, Extensão Deputado Último de Carvalho (FADUC) cujo obje-
to era a contratação da fundação como entidade delegatária de funções de 
agência de água do Comitê de Bacia da Região Hidrográfica da Baía da Ilha 
Grande – RH I;

- o Edital nº 01/2016, para a Seleção de Entidade Delegatária para desesem-
penhar funções de Agência de Água da bacia hidrográfica da Baía da Ilha 
Grande, em que a Agevap foi vencedora do certame;

- a Resolução do CBH BIG nº 012, de 23 de agosto de 2016, que dispõe sobre a 
indicação da Agevap, como entidade delegatária das funções de competência 
de Agência de Água do Comitê Baía de Ilha Grande.
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Resolve:

Art. 1º - Aprovar a indicação da Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia do 
Rio Paraíba do Sul como entidade delegatária das funções de Agência de Água 
do Comitê de Bacia Hidrográfica da Baía de Ilha Grande.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 19 de outubro 2016.

DÉCIO TUBBS FILHO 
Presidente do Conselho Estadual de Recursos Hídricos  

RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 160/16
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RESOLUÇÃO CERHIRJ Nº 161,  
DE 14 DE DEZEMBRO DE 2016

DISPÕE SOBRE A ATUALIZAÇÃO DO PREÇO PÚ
BLICO UNITÁRIO – PPU DA METODOLOGIA DA 
COBRANÇA PELO USO DOS RECURSOS HÍDRICOS 
REGIÃO HIDROGRÁFICA IX  COMITÊ BAIXO PA
RAÍBA DO SUL E ITABAPOANA.

O CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS, no uso das suas atribuições 
legais instituído pela Lei nº 3.239, de 02 de agosto de 1999, considerando:

- o art. 27 da Lei Estadual nº 3.239, de 02 de agosto de 1999, que trata do 
objetivo da cobrança pelo uso de recursos hídricos;

- o art. 55, inciso VII da Lei Estadual nº 3.239, de 02 de agosto de 1999, 
que dispõe sobre a competência dos comitês quanto a definição de valo-
res a serem cobrados, bem como seus critérios, submetendo a avaliação 
ao CERHI-RJ;

- o art. 45, inciso XI da Lei Estadual nº 3.239, de 02 de agosto de 1999, que 
estabelece como competência do CERHI a homologação dos critérios para a 
cobrança pelo uso de recursos hídricos encaminhados pelos comitês;

- a Lei Estadual nº 4.247, de 16 de dezembro de 2003, e suas alterações 
posteriores, que dispõe sobre a cobrança pela utilização de recursos hídricos 
de domínio do Estado do Rio de Janeiro;

- a resolução do Comitê Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana nº 22/2016, que 
dispõe sobre atualização do preço público – PPU da metodologia da cobrança 
pelo uso dos recursos hídricos Região Hidrográfica IX - comitê Baixo Paraíba 
do Sul e Itabapoana.

Resolve:

Art. 1º - Homologar e manter, conforme disposto no artigo 19 da Lei Estadual 
nº 4.247/2003, a fórmula de cálculo e demais condições da cobrança pelo uso 
dos recursos hídricos na Região Hidrográfica Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana.

Parágrafo primeiro - O valor do Preço Público Unitário – PPU para todos os 
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setores usuários da Região Hidrográfica IX - Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana 
será o dobro do valor estabelecido no artigo 19 da Lei Estadual nº 4.247/2003.

Parágrafo segundo - O valor atualizado definido no parágrafo primeiro entra-
rá em vigor no dia 01 de janeiro de 2017.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 14 de dezembro de 2016.

DÉCIO TUBBS FILHO 
Presidente do Conselho Estadual de Recursos Hídricos

RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 161/16
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RESOLUÇÃO CERHIRJ Nº 162,  
DE 14 DE DEZEMBRO DE 2016

DISPÕE SOBRE A ATUALIZAÇÃO DO PREÇO PÚ
BLICO UNITÁRIO – PPU DA METODOLOGIA DA 
COBRANÇA PELO USO DOS RECURSOS HÍDRICOS 
REGIÃO HIDROGRÁFICA III  COMITÊ MÉDIO 
PARAÍBA DO SUL.

O CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS, no uso das suas atribuições 
legais instituído pela Lei nº 3.239, de 02 de agosto de 1999, considerando:

- o art. 27 da Lei Estadual nº 3.239, de 02 de agosto de 1999, que trata do 
objetivo da cobrança pelo uso de recursos hídricos;

- o art. 55, inciso VII da Lei Estadual nº 3.239, de 02 de agosto de 1999, que 
dispõe sobre a competência dos comitês quanto a definição de valores a se-
rem cobrados, bem como seus critérios, submetendo a avaliação ao CERHI-RJ;

- o art. 45, inciso XI da Lei Estadual nº 3.239, de 02 de agosto de 1999, que 
estabelece como competência do CERHI a homologação dos critérios para a 
cobrança pelo uso de recursos hídricos encaminhados pelos comitês;

- a Lei Estadual nº 4.247, de 16 de dezembro de 2003, e suas alterações 
posteriores, que dispõe sobre a cobrança pela utilização de recursos hídricos 
de domínio do Estado do Rio de Janeiro;

- a resolução do Comitê Médio Paraíba do Sul nº 59/2016, que dispõe sobre 
atualização do preço público – PPU da metodologia da cobrança pelo uso dos 
recursos hídricos Região Hidrográfica III - comitê Médio Paraíba do Sul.

Resolve:

Art. 1º - Homologar e manter, conforme disposto no artigo 19 da Lei Estadual 
nº 4.247/2003, a fórmula de cálculo e demais condições da cobrança pelo uso 
dos recursos hídricos na Região Hidrográfica do Médio Paraíba do Sul.
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Parágrafo primeiro - O valor do Preço Público Unitário – PPU para todos os 
setores usuários da Região Hidrográfica III - Médio Paraíba do Sul será o dobro 
do valor estabelecido no artigo 19 da Lei Estadual nº 4.247/2003.

Parágrafo segundo - O valor atualizado definido no parágrafo primeiro entra-
rá em vigor no dia 01 de janeiro de 2017.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 14 de dezembro de 2016.

DÉCIO TUBBS FILHO 
Presidente do Conselho Estadual de Recursos Hídricos

RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 162/16
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RESOLUÇÃO CERHIRJ Nº 163,  
DE 14 DE DEZEMBRO DE 2016

DISPÕE SOBRE A ATUALIZAÇÃO DO PREÇO PÚ
BLICO UNITÁRIO – PPU DA METODOLOGIA DA 
COBRANÇA PELO USO DOS RECURSOS HÍDRICOS 
REGIÃO HIDROGRÁFICA IV  COMITÊ PIABANHA.

O CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS, no uso das suas atribuições 
legais instituído pela Lei nº 3.239, de 02 de agosto de 1999, considerando:

- o art. 27 da Lei Estadual nº 3.239, de 02 de agosto de 1999, que trata do 
objetivo da cobrança pelo uso de recursos hídricos;

- o art. 55, inciso VII da Lei Estadual nº 3.239, de 02 de agosto de 1999, 
que dispõe sobre a competência dos comitês quanto a definição de valo-
res a serem cobrados, bem como seus critérios, submetendo a avaliação 
ao CERHI-RJ;

- o art. 45, inciso XI da Lei Estadual nº 3.239, de 02 de agosto de 1999, que 
estabelece como competência do CERHI a homologação dos critérios para a 
cobrança pelo uso de recursos hídricos encaminhados pelos comitês;

- a Lei Estadual nº 4.247, de 16 de dezembro de 2003, e suas alterações 
posteriores, que dispõe sobre a cobrança pela utilização de recursos hídricos 
de domínio do Estado do Rio de Janeiro;

- a resolução do Comitê Piabanha nº 37/2016, que dispõe sobre atualização 
do preço público – PPU da metodologia da cobrança pelo uso dos recursos 
hídricos Região Hidrográfica IV - comitê Piabanha.

Resolve:

Art. 1º - Homologar e manter, conforme disposto no artigo 19 da Lei Estadual 
nº 4.247/2003, a fórmula de cálculo e demais condições da cobrança pelo uso 
dos recursos hídricos na Região Hidrográfica do Piabanha.
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Parágrafo primeiro - O valor do Preço Público Unitário – PPU para todos os 
setores usuários da Região Hidrográfica IV - Piabanha será o dobro do valor 
estabelecido no artigo 19 da Lei Estadual nº 4.247/2003.

Parágrafo segundo - O valor atualizado definido no parágrafo primeiro entra-
rá em vigor no dia 01 de janeiro de 2017.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 14 de dezembro de 2016.

DÉCIO TUBBS FILHO 
Presidente do Conselho Estadual de Recursos Hídricos

RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 163/16
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 RESOLUÇÃO CERHIRJ Nº 164,  
DE 14 DE DEZEMBRO DE 2016

DISPÕE SOBRE A ATUALIZAÇÃO DO PREÇO PÚ
BLICO UNITÁRIO – PPU DA METODOLOGIA DA 
COBRANÇA PELO USO DOS RECURSOS HÍDRICOS 
REGIÃO HIDROGRÁFICA V  COMITÊ BAÍA DE 
GUANABARA.

O CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS, no uso das suas atribuições 
legais instituído pela Lei nº 3.239, de 02 de agosto de 1999, considerando:

- o art. 27 da Lei Estadual nº 3.239, de 02 de agosto de 1999, que trata do 
objetivo da cobrança pelo uso de recursos hídricos;

- o art. 55, inciso VII da Lei Estadual nº 3.239, de 02 de agosto de 1999, que 
dispõe sobre a competência dos comitês quanto a definição de valores a se-
rem cobrados, bem como seus critérios, submetendo a avaliação ao CERHI-RJ;

- o art. 45, inciso XI da Lei Estadual nº 3.239, de 02 de agosto de 1999, que 
estabelece como competência do CERHI a homologação dos critérios para a 
cobrança pelo uso de recursos hídricos encaminhados pelos comitês;

- a Lei Estadual nº 4.247, de 16 de dezembro de 2003, e suas alterações 
posteriores, que dispõe sobre a cobrança pela utilização de recursos hídricos 
de domínio do Estado do Rio de Janeiro;

- a resolução do Comitê Baía de Guanabara nº 39/2016, que dispõe sobre 
atualização do preço público – PPU da cobrança pelo uso dos recursos hídri-
cos na bacia hidrográfica da Baía de Guanabara dos Sistemas Lagunares de 
Maricá e Jacarepaguá.

Resolve:

Art. 1º - Homologar e manter, conforme disposto no artigo 19 da Lei Estadual 
nº 4.247/2003, a fórmula de cálculo e demais condições da cobrança pelo uso 
dos recursos hídricos na Região Hidrográfica da Baía de Guanabara.
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Parágrafo primeiro - O valor do Preço Público Unitário – PPU para todos os 
setores usuários da Região Hidrográfica V - Baía de Guanabara será de R$ 0,04 
(quatro centavos de real)/m3.

Parágrafo segundo - O valor resultante da atualização definido no parágrafo 
primeiro entrará em vigor no dia 01 de janeiro de 2017.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 14 de dezembro de 2016.

DÉCIO TUBBS FILHO 
Presidente do Conselho Estadual de Recursos Hídricos

RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 164/16
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RESOLUÇÃO CERHIRJ Nº 165,  
DE 14 DE DEZEMBRO DE 2016

DISPÕE SOBRE A ATUALIZAÇÃO DO PREÇO PÚ
BLICO UNITÁRIO – PPU DA METODOLOGIA DA 
COBRANÇA PELO USO DOS RECURSOS HÍDRICOS 
REGIÃO HIDROGRÁFICA I  COMITÊ BAÍA DE ILHA 
GRANDE.

O CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS, no uso das suas atribuições 
legais instituído pela Lei nº 3.239, de 02 de agosto de 1999, considerando:

- o art. 27 da Lei Estadual nº 3.239, de 02 de agosto de 1999, que trata do 
objetivo da cobrança pelo uso de recursos hídricos;

- o art. 55, inciso VII da Lei Estadual nº 3.239, de 02 de agosto de 1999, que 
dispõe sobre a competência dos comitês quanto a definição de valores a se-
rem cobrados, bem como seus critérios, submetendo a avaliação ao CERHI-RJ;

- o art. 45, inciso XI da Lei Estadual nº 3.239, de 02 de agosto de 1999, que 
estabelece como competência do CERHI a homologação dos critérios para a 
cobrança pelo uso de recursos hídricos encaminhados pelos comitês;

- a Lei Estadual nº 4.247, de 16 de dezembro de 2003, e suas alterações 
posteriores, que dispõe sobre a cobrança pela utilização de recursos hídricos 
de domínio do Estado do Rio de Janeiro;

- a resolução do Comitê Baía da Ilha Grande nº 13/2016, que dispõe sobre 
atualização do preço público – PPU da metodologia da cobrança pelo uso dos 
recursos hídricos Região Hidrográfica I - comitê Baía da Ilha Grande.

Resolve:

Art. 1º - Homologar e manter, conforme disposto no artigo 19 da Lei Estadual 
nº 4.247/2003, a fórmula de cálculo e demais condições da cobrança pelo uso 
dos recursos hídricos na Região Hidrográfica Baía da Ilha Grande.

Parágrafo primeiro - O valor do Preço Público Unitário – PPU para todos os 
setores usuários da Região Hidrográfica I - comitê Baía da Ilha Grande será o 
dobro do valor estabelecido no artigo 19 da Lei Estadual nº 4.247/2003.
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Parágrafo segundo - O valor atualizado definido no parágrafo primeiro entra-
rá em vigor no dia 01 de janeiro de 2017.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 14 de dezembro de 2016.

DÉCIO TUBBS FILHO 
Presidente do Conselho Estadual de Recursos Hídricos

RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 165/16
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RESOLUÇÃO CERHIRJ Nº 166,  
DE 14 DE DEZEMBRO DE 2016

DISPÕE SOBRE A ATUALIZAÇÃO DO PREÇO PÚ
BLICO UNITÁRIO – PPU DA METODOLOGIA DA 
COBRANÇA PELO USO DOS RECURSOS HÍDRICOS 
REGIÃO HIDROGRÁFICA VIII  COMITÊ MACAÉ E 
DAS OSTRAS.

O CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS, no uso das suas atribuições 
legais instituído pela Lei nº 3.239, de 02 de agosto de 1999, considerando:

- o art. 27 da Lei Estadual nº 3.239, de 02 de agosto de 1999, que trata do 
objetivo da cobrança pelo uso de recursos hídricos;

- o art. 55, inciso VII da Lei Estadual nº 3.239, de 02 de agosto de 1999, que 
dispõe sobre a competência dos comitês quanto a definição de valores a se-
rem cobrados, bem como seus critérios, submetendo a avaliação ao CERHI-RJ;

- o art. 45, inciso XI da Lei Estadual nº 3.239, de 02 de agosto de 1999, que 
estabelece como competência do CERHI a homologação dos critérios para a 
cobrança pelo uso de recursos hídricos encaminhados pelos comitês;

- a Lei Estadual nº 4.247, de 16 de dezembro de 2003, e suas alterações 
posteriores, que dispõe sobre a cobrança pela utilização de recursos hídricos 
de domínio do Estado do Rio de Janeiro;

- a resolução do Comitê Macaé e das Ostras nº 73/2016, que dispõe sobre 
atualização do preço público – PPU da metodologia da cobrança pelo uso dos 
recursos hídricos Região Hidrográfica VIII - comitê Macaé e das Ostras.

Resolve:

Art. 1º - Homologar e manter, conforme disposto no artigo 19 da Lei Estadual 
nº 4.247/2003, a fórmula de cálculo e demais condições da cobrança pelo uso 
dos recursos hídricos na Região Hidrográfica Macaé e das Ostras.

Parágrafo primeiro - O valor do Preço Público Unitário – PPU para todos os 
setores usuários da Região Hidrográfica VIII - comitê Macaé e das Ostras será 
o dobro do valor estabelecido no artigo 19 da Lei Estadual nº 4.247/2003.
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Parágrafo segundo - O valor atualizado definido no parágrafo primeiro entra-
rá em vigor no dia 01 de janeiro de 2017.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 14 de dezembro de 2016.

DÉCIO TUBBS FILHO 
Presidente do Conselho Estadual de Recursos Hídricos

RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 166/16
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RESOLUÇÃO CERHIRJ Nº 167, 
 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2016

APROVA O NOVO REGIMENTO INTERNO DO 
CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS E 
REVOGA O ANTERIOR.

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:

- o disposto no artigo 45, inciso IX da Lei nº 3.239, de 02 de agosto de 1999;

- o Decreto Estadual nº 44.115, de 13 de março de 2013;

- a Resolução CERHI-RJ nº 01, de 26 de janeiro de 2001;

- a Resolução CERHI-RJ nº 08, de 01 de julho de 2003.

Resolve:

Art. 1º - Aprovar o Regimento Interno do Conselho Estadual de Recursos 
Hídricos, anexo a presente Resolução.

Art. 2º - Ficam revogadas as Resoluções CERHI-RJ nº 01, de 26 de janeiro de 
2001, e 08, de 01 de julho de 2003.

Art. 3º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 14 de dezembro de 2016.

DÉCIO TUBBS FILHO 
Presidente do Conselho Estadual de Recursos Hídricos
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ANEXO 

REGIMENTO INTERNO DO CERHI-RJ 

O Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Estado do Rio de Janeiro, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 44 da Lei Estadual nº 3.239, 
de 02 de agosto de 1999, regulamentado pelo Decreto Estadual nº 44.115 de 
13 de março de 2013, estabelece o seu Regimento Interno, aprovado na 23ª 
reunião extraordinária deste Conselho.

Art. 1º - O Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Estado do Rio de Janei-
ro – CERHI-RJ, órgão colegiado, no âmbito da Secretaria de Estado do Ambien-
te - SEA, íntegra o Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos, 
com atribuições normativa, consultiva e deliberativa, encarregado de super-
visionar e promover a implementação das diretrizes da Política Estadual de 
Recursos Hídricos, tendo por objetivos:

I - Contribuir, dentro de suas atribuições, para a disponibilidade atual e futura 
de água em padrões de qualidade e quantidade adequados aos usos múlti-
plos no Estado do Rio de Janeiro, bem como para a utilização racional e inte-
grada dos recursos hídricos, com vistas ao desenvolvimento sustentável;

II - Divulgar informações, contribuir para a educação ambiental e a participa-
ção na gestão dos recursos hídricos.

III - Promover a prevenção, a integração das ações e a defesa contra eventos 
hidrológicos críticos de origem natural ou decorrentes do uso inadequado dos 
recursos ambientais.

IV - Promover a recuperação e a conservação dos ecossistemas aquáticos, 
bem como a despoluição dos corpos hídricos e aquíferos.

Art. 2º - Compete ao CERHI-RJ, nos corpos d’água de domínio estadual:

I - promover a articulação do planejamento estadual de recursos hídricos, 
com os congêneres nacional, regional e dos setores usuários;

II - promover, no que couber, a integração entre a Política Estadual de Recur-
sos Hídricos com as demais Políticas Estaduais, em particular com as de Meio 
Ambiente, Gerenciamento Costeiro, bem como com a tutela das Unidades de 
Conservação;

III - estabelecer critérios gerais a serem observados na criação dos Comitês de 
Bacia Hidrográfica (CBH’s) e Agências de Água, bem como na elaboração e nas 
modificações dos respectivos Regimentos Internos;
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IV - aprovar proposta de constituição de Comitês de Bacia Hidrográfica em 
rios de domínio estadual;

V - autorizar o funcionamento de Agência de Água proposta pelo(s) respectivo(s) 
Comitê(s) de Bacia Hidrográfica, nos termos do art. 58 da Lei Estadual nº 3.239/99;

VI - estabelecer diretrizes para elaboração e aprovaros Planos de Bacia Hidro-
gráfica (PBHs) e o Plano Estadual de Recursos Hídricos (PERHI);

VII - acompanhar a execução dos Planos de Bacia e determinar as providên-
cias necessárias ao cumprimento de suas metas;

VIII - arbitrar, em última instância administrativa, os conflitos existentes nos 
Comitês de Bacias Hidrográficas cuja área de atuação esteja contida nos limi-
tes territoriais do Estado do Rio de Janeiro;

IX - deliberar sobre os projetos de aproveitamento de recursos hídricos com 
repercussão sobre as Bacias Hidrográficas de rios de domínio do Estado do 
Rio de Janeiro;

X - deliberar sobre as questões que lhe tenham sido encaminhadas pelos Co-
mitês de Bacias Hidrográficas, J;

XI - estabelecer as diretrizes complementares para a implementação da Po-
lítica Estadual de Recursos Hídricos, para aplicação de seus instrumentos de 
gestão e para atuação do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos 
Hídricos (SEGRHI);

XII - estabelecer critérios gerais para a outorga de direito de uso de recursos 
hídricos e, caso não fixados em lei, critérios gerais para a cobrança por seu uso;

XIII - analisar as propostas de alteração da legislação pertinente à tutela dos 
Recursos Hídricos;

XIV - aprovar por maioria absoluta, em reunião extraordinária especialmente 
convocada para esta finalidade, assegurada a representação dos 4 (quatro) 
seguimentos, as revisões de seu Regimento Interno;

XV - apoiar pesquisas, iniciativas em educação ambiental, mecanismos de 
consulta e participação na gestão dos recursos hídricos do Estado;

XVI - acompanhar a movimentação dos recursos do Fundo Estadual de Recursos Hídri-
cos - FUNDRHI, previsto no art. 47da Lei Estadual nº 3.239, de 02 de agosto de 1999;

XVII - delegar, quando couber, por prazo determinado, o exercício de funções 
de competência das Agências de Água, enquanto estas não estiverem consti-
tuídas, observada a Lei Estadual nº 5.639, de 06 de Janeiro de 2010;

XVIII - Apoiar estudos, iniciativas e programas de zoneamento de áreas inun-
dáveis e demarcação de faixas marginais de proteção, dentre outras medidas, 
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à consideração de externalidades relacionadas a eventos hidrológicos extre-
mos, à recuperação de ecossistemas aquáticos e à despoluição de corpos hí-
dricos e aquíferos.

XIX - Colaborar, de acordo com suas atribuições, para a efetividade das políti-
cas de saneamento básico e segurança de barragens. 

§ 1º - As matérias dos incisos I, II, XV, XVIII e XIX serão propostas pelo Presi-
dente ou Secretário, que as encaminhará, após a devida análise, para decisão 
do Plenário. 

§ 2º - As matérias dos incisos V, IX e X serão analisadas pela Presidência, que 
as encaminhará, após a devida análise, para decisão do Plenário sobre as me-
didas adequadas a serem adotadas. 

§ 3º - No caso dos parágrafos anteriores, o Presidente e o Secretário do Con-
selho poderão solicitar subsídios às Câmaras Técnicas ou propor a criação de 
Grupos de Trabalho, na forma deste regimento.

§ 4º - As matérias dos incisos VI, VII, XI, XII, XVI e XVII serão analisadas pela Câ-
mara Técnica de Sistemas e Instrumentos de Gestão e decididas pelo Plenário. 

§ 5º - As matérias dos incisos III, IV, VIII, XIII e XIV serão analisadas pela Câmara 
Técnica para Assuntos Institucionais e Legais (CTIL) e decididas pelo Plenário. 

§ 6º - Por iniciativa de um terço dos membros do Plenário, poderá ser apro-
vada, por maioria simples, a submissão de determinada matéria a Consulta 
Pública, nos termos de resolução específica.

CAPÍTULO II

Da Sede e da Organização do Colegiado

Seção I  
Da Sede

Art. 3º - A sede do CERHI-RJ coincidirá com a do órgão gestor da Política Esta-
dual de Recursos Hídricos.

Seção II  
Da Organização

Art. 4º - O Conselho Estadual de Recursos Hídricos terá a seguinte estrutura:

I - Plenário;

II - Presidência: 
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III - Vice-Presidência;

IV - Secretaria Executiva, coordenada pelo Secretário do CERHI-RJ;

V - Câmaras Técnicas;

VI - Grupos de Trabalho.

Parágrafo único - Quando não houver previsão específica sobre a competên-
cia para determinada decisão dentro deste Regimento, esta será do Plenário, 
enquanto instância deliberativa máxima do CERHI-RJ, ressalvada a possibilida-
de de disciplina por Resolução específica.

Seção III - Do Plenário, composição e seu funcionamento.

Art. 5º - O Plenário do Conselho Estadual de Recursos Hídricos será composto 
por 30 (trinta) membros e pelas respectivas instituições suplentes, distribuí-
dos nos seguintes segmentos:

I - PODER PÚBLICO – 9 (nove) representantes e respectivos suplentes:

a) 1(um) do Poder Executivo Federal

b) 5(cinco) do Poder Executivo Estadual

c) 3(três) do Poder Executivo Municipal

II - USUÁRIOS DOS RECURSOS HÍDRICOS – 9 (nove) representantes e respec-
tivos suplentes:

a) 2 (dois) do setor de serviço de água e esgoto;

b) 2 (dois) do setor de indústria, petróleo e gás;

c) 2 (dois) do setor de geração de energia elétrica;

d) 1 (um) do setor de comércio, turismo / lazer e outros usos não consuntivos. 

e) 2 (dois) do setor de Agricultura, Pecuária e Pesca.

III - ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE DOS RECURSOS HÍ-
DRICOS – 9 (nove) representantes e respectivos suplentes:

a) 5 (cinco)Entidades Civis com interesse em recursos hídricos e ambientais;

b) 2(dois)Associações Técnico Científicas voltadas aos Recursos Hídricos e Am-
bientais; 

c) 2(dois) de  Instituições de ensino superior.

IV - COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS – 5 (cinco) representantes e respec-
tivos suplentes:
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a) 5 (cinco)  de Comitês de Bacia Hidrográfica.

§ 1º - Fica vedada a designação de ocupantes de cargos públicos eletivos ou 
comissionados, nos âmbitos municipal, estadual ou federal, como represen-
tantes das organizações da sociedade civil ou de usuários de recursos hídricos.

§ 2º - Fica vedado a uma mesma pessoa acumular duas ou mais representa-
ções no Plenário do CERHI-RJ.

§ 3º - São considerados Usuários de Recursos Hídricos, para fins deste 
Regimento, os que façam uso da água, conforme o estabelecido no art. 22, 
da Lei nº 3.239/1999, bem como os determinados por Resolução CERHI-RJ.

§ 4º - São consideradas Organizações da Sociedade Civil com Interesse em 
Recursos Hídricos no art. 62, da Lei nº 3239/99, bem como as determinadas 
por Resolução CERHI-RJ.

§ 5º - As Instituições de Ensino Superior, Associações técnico-científicas, en-
tidades da Sociedade Civil com interesses nos recursos hídricos e ambientais, 
para serem habilitadas, deverão estar legalmente constituídas e ter compro-
vada atuação na área de recursos hídricos nos últimos (2) dois anos.

Art. 6º - O Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CERHI-RJ reunir-se-á 
emsessão pública, com presença de, pelo menos, metade mais um dos seus 
membros ou de um terço (1/3) mais um em segunda chamada, e deliberará 
por maioria simples dos presentes, ressalvados os casos em que este 
regimento exigir quórum qualificado.

§1º - Tanto na primeira quanto na segunda chamada e durante as reuniões 
do Plenário, deverá ser garantida a representação dos quatro segmentos que 
compõem o CERHI-RJ. 

§2º - Após o início das reuniões, as deliberações somente poderão ser votadas 
por quorum mínimo de 1/3 (um terço) mais um dos membros representantes, 
sendo facultado ao Presidente, para os fins deste parágrafo, suspender a 
reunião uma vez e até por uma hora.

§3º - Em caso de empate nas decisões, o Presidente do Conselho Estadual de 
Recursos Hídricos exercerá o voto de qualidade.

Art. 7º - O Conselho Estadual de Recursos Hídricos reunir-se-á ordinariamen-
te de acordo com calendário anual previamente aprovado pelo Plenário e, 
extraordinariamente, sempre que convocado pelo Presidente, por iniciativa 
própria ou a requerimento de um terço ou fração maior de seus membros.
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§ 1º - A convocação de reunião ordinária será feita com, no mínimo, quinze 
dias de antecedência e a extraordinária com, no mínimo, sete dias de ante-
cedência, com indicação da pauta, local e horário de início de realização da 
mesma.

§ 2º - As reuniões deverão, preferencialmente, ser realizadas na cidade do 
Rio de Janeiro podendo, por decisão do Plenário, ocorrer em outro município 
doEstado.

§ 3º - Por motivo de força maior e com justificativa fundamentada, o Presi-
dente do CERHI-RJ poderá adiar a realização de reunião ordinária ou extraor-
dinária previamente agendada, devendo comunicar imediatamente o fato aos 
membros demais convidados, providenciando a divulgação desta informação 
no portal do Conselho na rede mundial de computadores. 

§ 4º - Os eventuais ajustes nas datas previstas no calendário aprovado serão 
objeto de consulta prévia aos membros do plenário.

Art. 8º - A Secretaria Executiva do CERHI-RJ deverá disponibilizar e enviar aos 
membros titulares e suplentes, juntamente com a convocação das reuniões 
ordinárias ou extraordinárias, a documentação referente aos assuntos sub-
metidos à apreciação do CERHI-RJ, incluindo: a ata da reunião anterior, pauta 
da reunião com indicação dos assuntos a serem objeto de decisão, propostas 
das resoluções e moções a serem aprovadas.

Parágrafo único - Excepcionalmente, para as reuniões ordinárias, os docu-
mentos referentes aos assuntos constantes na pauta poderão ser encaminha-
dos aos Conselheiros com antecedência de oito dias.

1º - No caso de reunião ordinária, a convocação deverá ser encaminhada aos 
conselheiros com antecedência mínima de 15 dias da reunião. 

2º - No caso de reunião extraordinária, a convocação deverá ser encaminhada 
aos conselheiros com antecedência mínima de 7 dias da reunião.

Art. 9º - As reuniões ordinárias e extraordinárias do Plenário terão suas pau-
tas definidas pelo Presidente do CERHI-RJ, nas quais deverão constar neces-
sariamente:

I - Abertura de sessão, aprovação da pauta, leitura, discussão e votação da ata 
da reunião anterior;
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II - Leitura do expediente das comunicações e da Ordem do Dia;

III - Votações;

IV - Assuntos Gerais.

Art.10 - Poderá ser requerida urgência na apreciação pela Plenária do CERHI, 
de qualquer matéria não constante da pauta com até 48 (quarenta e oito) 
horas de antecedência.

§ 1º - O requerimento deverá ser encaminhado por escrito, subscrito por 5 
(cinco) ou mais membros do CERHI-RJ, e poderá ser acolhido por maioria sim-
ples da Plenária.

§ 2º - O requerimento só poderá ser apresentado no início da ordem do dia, 
acompanhado da respectiva matéria, respeitando-se a ordem cronológica de 
apresentação.

§ 3º - Os requerimentos de urgência que atenderem a todos os requisitos dos 
parágrafos anteriores, caso sejam indeferidos, deverão ser incluídos, obriga-
toriamente na pauta da próxima reunião.

Art. 11 - É facultado a qualquer representante requerer a verificação do resul-
tado da votação, independentemente de aprovação do Plenário.

Parágrafo único - O requerimento de que trata este artigo será formulado na 
mesma reunião e, necessariamente, antes do ponto seguinte da pauta.

Art. 12 - Aos representantes regularmente indicados e previamente inscritos 
será garantido, por 5 (cinco) minutos no máximo, o uso da palavra para os 
assuntos em pauta, podendo haver prorrogação à critério do Plenário. 

Parágrafo único - Durante o uso da palavra, os Conselheiros não poderão ser 
interrompidos a não ser com a expressa autorização do Presidente.

Art. 13 - É facultado a qualquer Conselheiro requerer vista de matéria ainda 
não julgada, desde que devidamente justificada e aprovada pelo plenário.

§ 1º - A matéria retirada de pauta para vista ou por iniciativa de seu autor 
deverá ser obrigatoriamente reapresentada 20 dias antes da reunião subse-
quente, acompanhada da manifestação do(s) requerente(s) do pedido de vis-
ta ou do autor da matéria;

§ 2º - Os pedidos de vista não serão considerados após o início de votação da matéria.
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§ 3º - A concessão de pedidos de vista para matéria em regime de urgência 
dependerá de aprovação do Plenário.

§ 4º - Na hipótese de não apresentação no prazo regimental, a manifestação 
será desconsiderada e a instituição requerente não poderá fazer novo pedido 
de vista nas três reuniões subsequentes.

Art. 14 - O Presidente do CERHI–RJ poderá convidar especialistas ou repre-
sentantes e dirigentes de órgãos e entidades diretamente interessados em 
assuntos que estejam sendo objeto de análise no Conselho.

Parágrafo único - Os convidados às reuniões do CERHI–RJ poderão fazer uso 
da palavra, mas não terão, em hipótese alguma, direito a voto.

Art. 15 - A participação dos representantes dos membros do CERHI–RJ nas 
funções que lhe forem atribuídas no âmbito deste Conselho, embora de alta 
relevância, não será remunerada a qualquer título. 

Art. 16 - Aos membros do CERHI-RJ, por seus representantes regularmente 
indicados, cabe:

I - comparecer às reuniões;

II - analisar, debater e votar, quando couber, as matérias que lhe tiverem sido 
encaminhadas.

III - requerer informações, providências e esclarecimentos à Presidência e à 
Secretaria Executiva;

IV - pedir vistas de matéria;

V - apresentar relatórios e pareceres nos prazos fixados;

VI - compor, se eleitos, as Câmaras Técnicas e Grupos de Trabalho;

VII - propor temas e assuntos à deliberação e ação do Plenário, sob a forma de 
proposta de resoluções ou moções;

VIII - propor questões de ordem nas reuniões plenárias;

IX - observar em suas manifestações as regras básicas da convivência e de decoro.

§ 1º - A ausência de representantes de instituições titulares no Plenário por 
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03 (três) reuniões consecutivas, ou 05 (cinco) reuniões alternadas, ainda que 
justificada, no período de 12 (doze) meses, implicará em notificação à insti-
tuição representada quanto a perda da titularidade da vaga e, caso não se 
pronuncie em 10 (dez) dias, a perda da respectiva vaga.

§ 2º - A ausência de representantes de instituições suplentes no Plenário por 
03 (três) reuniões consecutivas, ou 05 (cinco) reuniões alternadas, ainda que 
justificada, no período de 12 (doze) meses, implicará em notificação à insti-
tuição representada e, caso não se pronuncie em 10 (dez) dias, a perda da 
respectiva vaga.

Seção IV  
Da Presidência do CERHI-RJ

Art. 17 - O Presidente e o Vice Presidente do Conselho Estadual de Recursos 
Hídricos serão eleitos dentre seus integrantes, pela maioria absoluta do Ple-
nário, para um mandato de 03 (três) anos, permitida uma reeleição. 

§ 1º - Nas suas faltas o Presidente será substituído pelo Vice Presidente, pelo mem-
bro mais antigo do Conselho ou pelo Conselheiro mais idoso, sucessivamente.

§ 2º - No caso de vacância do Presidente assumirá o Vice Presidente e na va-
cância deste, o Secretário Executivo deverá, em até 30 (trinta) dias, convocar 
reunião extraordinária para eleição do novo Presidente para mandato com 
termo final igual ao do cargo vago, nos termos do caput deste artigo.

§ 3º - Durante este período o Secretário acumulará, provisoriamente, as fun-
ções da Presidência do Conselho, até que seja eleito, na forma do caput, novo 
Presidente e Vice Presidente. 

Art. 18 - À Presidência do CERHI-RJ cabe:

I - convocar e presidir as reuniões do Plenário, cabendo-lhe, nos casos de em-
pate, o voto de qualidade;

II - ordenar o uso da palavra;

III - submeter à votação as matérias a serem decididas pelo Plenário, intervin-
do na ordem dos trabalhos ou suspendendo-os sempre que necessário;

IV - assinar as atas, resoluções e demais atos do CERHI-RJ, juntamente com o 
Secretário do Conselho;
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V - submeter à apreciação do Plenário o calendário de atividades e o relatório 
anual do CERHI-RJ;

VI - nomear e dar posse aos membros do Plenário;

VII - assinar os termos de posse dos membros do CERHI-RJ;

VIII - encaminhar a Secretaria de Estado do Ambiente, as deliberações do 
CERHI-RJ cuja formalização dependa de ato do Governador do Estado; 

IX - zelar pelo cumprimento das disposições deste Regimento, adotando, para 
este fim, as providências que se fizerem necessárias;

X - propor ao Plenário solução para os casos omissos neste Regimento.

XI - Cumprir com outras atribuições estabelecidas neste regimento.

Seção V 
Da Secretaria Executiva e do Secretário do CERHI-RJ

Art. 19 - A Secretaria Executiva do Conselho será exercida pelo órgão gestor 
e executor da Política Estadual de Recursos Hídricos, sem prejuízo das suas 
demais competências.

§ 1º - A assessoria jurídica do Conselho será exercida pela Procuradoria do 
Órgão Gestor, ouvida, previamente, a Câmara Técnica de Instrumentos Legais.

Art. 20 - Compete à Secretaria Executiva:

I - a coordenar a elaboração do Plano Estadual de Recursos Hídricos- PERHI, 
na forma do disposto no art. 45, X da Lei nº 3.239/99. 

II - prestar apoio administrativo, técnico e financeiro às atividades do Plenário 
e das Câmaras Técnicas do CERHI-RJ;

III - executar as atividades que lhe forem delegadas pela Presidência do CERHI-RJ;

IV - elaborar o relatório anual de atividades, submetendo-o à Presidência do 
CERHI-RJ;

V - organizar as reuniões do CERHI-RJ;
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VI - instruir os expedientes encaminhados ao CERHI-RJ provenientes das Câ-
maras Técnicas, dos Comitês de Bacia Hidrográfica e de outros interessados 
que tenham pertinência com a esfera de competência do CERHI-RJ;

VII - lavrar as atas das reuniões do Plenário do CERHI-RJ e das Câmaras Técnicas, 
bem como dar a publicidade prevista neste regimento aos atos do Conselho;

VIII - organizar e manter atualizada relação das instituições participantes do 
CERHI-RJ e de seus representantes no Plenário e nas Câmaras Técnicas;

IX - organizar e coordenar a realização do processo de escolha dos representantes 
dos segmentos que compõem o CERHI-RJ, conforme definido neste Regimento;

X - organizar e manter atualizado o Cadastro de Organizações Não Go-
vernamentais do CERHI-RJ, legalmente constituídas e cujas finalidades 
sejam comprovadamente voltadas à defesa do meio ambiente e à área 
de recursos hídricos.

XI - encaminhar à Presidência proposta de pauta para as reuniões do Plenário;

XII - remeter matérias às Câmaras Técnicas;

XIII - prestar esclarecimentos solicitados pelos Conselheiros;

XIV - encaminhar documentos e prestar informações relacionadas com o 
CERHI-RJ;

XV - executar outras atribuições correlatas, determinadas pela Presidência e 
pelo Plenário do CERHI-RJ.

XVI - Elaborar o programa de trabalho e a respectiva proposta orçamentária 
anual e submetê-los à aprovação do CERHI-RJ.

XVII - Apresentar relatório bimestral contendo as solicitações de outorga de 
recursos hídricos bem como os requerimentos de licença para atividades de 
alto impacto com EIA/RIMA. 

Art. 21 - O Secretário do Conselho será indicado pela Secretaria de Estado do 
Ambiente – SEA e terá como atribuições: 

I - Supervisionar e coordenar o exercício da secretaria executiva.

II - Assinar, juntamente com o Presidente, os atos do CERHI-RJ.
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III - Exercer provisoriamente a Presidência nas ausências e impedimentos do 
Presidente e na hipótese de vacância prevista no § 2º do artigo 17.

Seção VI 
Das Câmaras Técnicas

Art. 22 - O Conselho Estadual de Recursos Hídricos poderá constituir Câmaras 
Técnicas de caráter permanente mediante Resolução aprovada por maioria 
simples do Plenário, assegurando preferencialmente a representação dos 4 
(quatro) segmentos. 

§ 1º - A Resolução citada no caput estabelecerá as competências, os objeti-
vos, o funcionamento e a composição da Câmara Técnica que criar;

§ 2º - A proposta da Resolução citada no caput deverá trazer os argumentos 
que a justificam e será previamente apreciada pela Câmara Técnica Institu-
cional e Legal, que emitirá parecer e o encaminhará para inclusão em pauta e 
votação pelo Plenário. 

Art. 23  - As Câmaras Técnicas serão constituídas por 07 (sete) a 10 (dez) re-
presentantes de membros titulares ou suplentes, admitindo-se em sua com-
posição outros profissionais por eles indicados formalmente junto ao Ple-
nário, tendo os últimos direito a voz e a voto apenas nas deliberações das 
Câmaras Técnicas.

§ 1º - Os membros das Câmaras Técnicas terão mandato de três anos renová-
vel e coincidente com o mandato dos membros do Plenário;

§ 2º - A cada instituição é facultada a ocupação de uma única vaga em cada 
uma das Câmaras Técnicas;

§ 3º - Na composição das Câmaras Técnicas deverão ser consideradas a na-
tureza dos assuntos de sua competência, o equilíbrio da representação dos 
grupos de interesse, a finalidade dos órgãos ou entidades representados e a 
formação técnica ou notória atuação dos seus representantes.

Art. 24 - Compete às Câmaras Técnicas examinar e relatar ao Plenário os as-
suntos de suas competências, bem como:

I - emitir parecer sobre consulta que lhes for encaminhada, submetendo-o à 
aprovação do Plenário;
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II - elaborar e encaminhar ao Plenário propostas de diretrizes e normas para 
recursos hídricos, observada a legislação pertinente;

III - relatar e submeter à aprovação do Plenário, assuntos a elas pertinentes;

IV - convidar especialistas para assessorá-las em assuntos de sua competência.

Parágrafo único - Às Câmaras Técnicas é permitida a iniciativa em relação a 
matérias de sua competência.

Art. 25 - As Câmaras Técnicas serão coordenadas por um de seus membros, 
eleito por maioria simples dos votos dos seus integrantes. 

§ 1º - Os Coordenadores das Câmaras Técnicas terão mandato de três anos, 
permitida recondução;

§ 2º - Nos casos de ausência do Coordenador, será a Câmara Técnica coorde-
nada por aquele representante presente com maior idade;

§ 3º - Em caso de vacância na Coordenação de uma Câmara Técnica, deverá 
ser eleito novo Coordenador dentre os membros desta Câmara, que cumprirá 
o restante do mandato;

§ 4º - A qualquer momento, por indicação de um terço dos membros da Câ-
mara Técnica e mediante justificativa fundamentada, o Coordenador poderá 
ser substituído por decisão da maioria simples dos seus membros;

§ 5º - A qualquer momento, por decisão da maioria simples dos membros da 
Câmara Técnica e mediante justificativa fundamentada, poderá ser solicitada 
à instituição representada a substituição de seu representante;

§ 6º - Caso a instituição representada não faça substituição de sua indicação, 
como previsto no parágrafo anterior, o assunto deverá ser levado ao Plenário 
do Conselho;

§ 7º - O cargo de coordenação das Câmaras Técnicas somente poderá ser 
exercido por represente de membro titular ou suplente do Conselho. 

Art. 26 - A ausência de representantes nas Câmaras Técnicas por 03 (três) reu-
niões consecutivas, ou 05 (cinco) reuniões alternadas, ainda que justificada, 
no período de 12 (doze) meses, implicará em notificação à instituição repre-
sentada e, caso não se pronuncie em 10 (dez) dias, a perda da respectiva vaga.
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Art. 27 - As reuniões das Câmaras Técnicas serão públicas, devendo ser convo-
cadas pela Coordenação com antecedência mínima de 05 (cinco) dias conten-
do indicação da pauta, local, horário, os respectivos documentos que serão 
objeto de análise.

§ 1º - As reuniões das Câmaras Técnicas poderão ser convocadas eventual-
mente por cinco ou mais dos seus membros, devendo ser, previamente, co-
municadas, neste caso, à Secretaria Executiva do Conselho. 

§ 2º - As matérias serão deliberadas por maioria simples, cabendo ao Coorde-
nador, nas votações empatadas, o voto de qualidade;

§ 3º - O Coordenador poderá designar, entre os membros das Câmaras Técnicas, 
relatores para as matérias, que ficarão responsáveis pela análise mais detalhada 
do assunto e pela elaboração de parecer para subsidiar a decisão por seus pares;

Seção VII 
Dos Grupos de Trabalho

Art. 28 - Poderão ser criados, por maioria simples do Plenário ou pelas Câma-
ras Técnicas, Grupos de Trabalhos em assuntos relacionados a competência 
da câmara técnica.

§ 1º - A Deliberação mencionada no caput irá disciplinar o prazo, o objeto e as 
finalidades do Grupo de Trabalho.

§ 2º - As reuniões dos Grupos de Trabalho serão públicas, devendo ser 
convocadas por seus respectivos coordenadores com, no mínimo, 7 (sete) 
dias de antecedência.

§ 3º - Aplicam-se aos grupos de trabalhos as disposições relativas à substitui-
ção e à destituição contidas neste regimento. 

Art. 29 - Os resultados obtidos do Grupo de Trabalho serão apresentados ao 
plenário, com a sugestão das medidas a serem adotadas pelo CERHI-RJ. 

Parágrafo único - Poderão ser solicitados aos Grupos de Trabalho esclareci-
mentos e complementações, em função dos quais poderá sua existência ser 
prorrogada até que o solicitado seja atendido satisfatoriamente. 

CAPÍTULO III 
Dos Atos Administrativos e sua publicidade 
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Art. 30 - Os atos administrativos do CERHI-RJ serão expressos sob a forma de:

I - Resoluções, de competência do Plenário, para aprovar ou alterar o Regi-
mento Interno, criar ou extinguir Câmaras e para fins normativos;

II - Atas, para registrar as deliberações e ações realizadas nas reuniões do 
Plenário, das Câmaras Técnicas e dos Grupos de Trabalhos;

III - Despachos, em processos de instrução do CERHI-RJ;

IV - Ofícios, de competência do Presidente e do Secretário, para a comunica-
ção oficial com outras instituições;

V - Moções, aprovadas pelo Plenário por maioria absoluta para expressar o 
apoio ou o repúdio do Conselho sobre determinadas matérias, programas, 
atos ou iniciativas. 

§ 1º - Os atos administrativos aprovados deverão ser assinados pelo Presi-
dente e pelo Secretário, cabendo à Secretaria Executiva formatá-los, datá-los, 
numerá-los, ordená-los, armazená-los, indexá-los e publicá-los.

§ 2º - Excepcionalmente, por razões devidamente justificadas, poderão ser 
emitidos atos ad referendum do plenário, desde que assinados pelo Presiden-
te e pelo Secretário devendo obrigatoriamente serem submetidos ao colegia-
do na reunião subsequente.

Art. 31 - As Propostas de Resoluções e Moções deverão ser apresentadas, na 
forma de minuta, junto à Presidência, acompanhadas da devida justificativa 
de sua importância.

§ 1º - As Propostas de Resoluções que representem despesas deverão trazer 
demonstrativo detalhado dessas e indicar a fonte da receita correspondente;

§ 2º - A Presidência encaminhará a proposta para as Câmaras Técnicas com as 
devidas atribuições.

§ 3º - As Câmaras Técnicas juntarão suas manifestações à proposta, bem como 
as encaminharão em meio digital para a Secretaria Executiva do CERHI-RJ. 

§ 4º - Ouvidas as Câmaras Técnicas, a Presidência encaminhará a proposta ao 
Plenário para votação. 

§ 5º  - A votação da proposta deve ser incluída na pauta da reunião a ser con-
vocada na forma deste regimento.
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§ 6º - A proposta e as manifestações das Câmaras Técnicas devem ser en-
caminhadas em meio digital aos membros do CERHI juntamente com o ato 
convocatório e com a devida antecedência. 

Art. 32 - As manifestações elaboradas pelas Câmaras Técnicas deverão ser 
aprovadas por maioria simples no Plenário, sem a qual não poderão ser con-
siderados documentos expedidos pelo Conselho. 

Art. 33 - A proposta de Moção poderá ser apresentada e apreciada, excep-
cionalmente, em reunião do Plenário, desde que reconhecida à urgência da 
matéria, neste caso, pela maioria simples dos membros do CERHI-RJ. 

Art. 34 - A Secretaria Executiva zelará pela publicidade dos atos expedidos 
pelo CERHI-RJ. 

§ 1º - Serão publicadas no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro até 07 
(sete) dias úteis após a aprovação pelo CERHI-RJ, as Resoluções expedidas 
pelo CERHI-RJ, especialmente, que aprovem ou modifiquem este Regimento, 
criem ou aprovem despesa ou gerem efeitos externos aos seus membros, sem 
prejuízo da disponibilidade para consulta no endereço da sede e da publica-
ção no portal do Conselho na rede mundial de computadores. 

§ 2º  - As atas, moções e manifestações das câmaras técnicas deverão ter sua 
íntegra disponibilizada no endereço da sede física e no portal do Conselho na 
rede mundial de computadores, em até 07 (sete) dias úteis.  

Art. 35 - O Presidente do CERHI-RJ poderá, justificadamente, adiar em caráter 
excepcional a publicação de matéria aprovada pelo Plenário caso se constate, 
após a aprovação, impropriedade na redação do ato ouilegalidade, devendo 
ser a matéria obrigatoriamente incluída na próxima reunião do Conselho.

Parágrafo único - Caso seja constatado vício de legalidade, deverá opinar a 
Câmara Técnica Legal Institucional sobre a matéria, antes da próxima reunião, 
sobre a necessidade de consulta à Assessoria Jurídica da Sea, caso entenda 
tratar-se de questão cuja complexidade o justifique. 
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CAPÍTULO IV 
Da eleição, da Substituição, do Desligamento e da Destituição

Seção I  
Da Eleição do Plenário

Art. 36 - A representação titular e suplente do Poder Público Federal de que 
trata o inciso I, do art. 5º deste Regimento Interno será indicada pelo Minis-
tério do Meio Ambiente.

Art. 37 - As instituições do Poder Publico Estadual de que trata o inciso I, do 
art. 5º deste Regimento Interno, terão seus representantes, titular e suplente, 
indicados pela Secretaria da pasta respectiva ou pelo Secretário do Ambiente.

Art. 38 - Os membros do Poder Público Municipal de que trata o inciso I, do 
art. 5º serão indicados por seus pares, em reunião específica convocada pela 
Secretaria Executiva do CERHI-RJ, privilegiado o critério de distribuição regio-
nal e a rotatividade, buscando garantir a efetiva participação de municípios de 
todas as Regiões Hidrográficas do Estado do Rio de Janeiro.

Art. 39 - Os membros titulares e suplentes, dos segmentos de que tratam os 
incisos II e III do art. 5º, serão indicados por seus pares, em reunião específica 
convocada pela Secretaria Executiva do CERHI-RJ.

Art. 40 - Os membros titulares e suplentes do segmento de que trata o inciso 
IV do art. 5º, serão indicados em reunião específica a ser organizada pela Se-
cretaria Executiva do CERHI-RJ, para a qual serão convocados todos os CBH’s 
cujos corpos d’água estejam contidos ou atravessem o território do Estado do 
Rio de Janeiro.

Art. 41 - Os membros titulares e suplentes do CERHI-RJ terão mandato de 3 
(três) anos, permitida reeleição.

Parágrafo único - Cada instituição somente poderá ser habilitada e indicada 
para uma única vaga.

Art. 42 - Os membros titulares e suplentes deverão encaminhar à Secretaria 
Executiva, antes da primeira reunião do triênio para o qual foram designados, 
documento comprobatório das indicações de seus representantes.

§ 1º - Os representantes indicados deverão ser pessoas ilibadas e de reconhe-
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cida capacidade em assuntos relacionados com a área de atuação da institui-
ção representada e que sejam afetas às questões hídricas.

§ 2º - É vedada a designação de ocupantes de cargos públicos eletivos nos 
âmbitos municipal, estadual ou federal, como representantes dos usuários 
dos recursos hídricos ou da sociedade civil organizada.

Art. 43 - Cada entidade pública ou privada, titular ou suplente, deverá indicar repre-
sentante único para ocupar a vaga correspondente. Não será permitida a represen-
tação na Plenária por intermédio de procuração ou declaração antecipada de voto. 

§ 1º - As instituições que integram o CERHI-RJ serão representadas no Plená-
rio, exclusivamente, por seus representantes indicados na forma do caput, 
ressalvado o previsto no parágrafo 3º deste artigo.

§ 2º - Na ausência dos membros titulares, na forma do parágrafo acima, cabe-
rá o direito de voto às respectivas instituições suplentes, desde que presentes 
os representantes formal e regularmente indicados.

§ 3º - Os poderes públicos federal e estadual deverão indicar o representante 
titular e suplente.  

Art. 44 - As regras do processo eleitoral do CERHI-RJ deverão ser aprovadas 
em Resolução específica, pela maioria absoluta dos membros do Plenário.

Parágrafo único - a Resolução mencionada no caput e suas alterações posteriores 
somente serão aplicadas aos processos eleitorais subsequentes caso aprovadas 
até 90 (noventa) dias antes da data prevista para o final dos mandatos em curso.    

Seção II  
Da Eleição do Presidente e Vice-Presidente

Art. 45 - A eleição de Presidente e Vice Presidente se dará por inscrição de 
chapa e regras definidas pela comissão eleitoral devidamente referendada 
em plenária e observado o estabelecido no artigo 17 deste regimento.
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Seção III  
Da Comissão Eleitoral

Art. 46 - O plenário elegerá a Comissão Eleitoral com 4 representantes, sendo 
um representante de cada um dos segmentos:  poder público, usuários, socie-
dade civil e comitês de bacia hidrográfica.

Parágrafo único - A comissão eleita na forma deste artigo terá como respon-
sabilidade conduzir o processo eleitoral da plenária e dos cargos de presiden-
te e vice-presidente.

Seção IV  
Da Substituição

Art. 47 - Os integrantes indicados para integrar o Conselho representam 
a instituição e poderão ser destituídos por vontade dos administradores, 
não cabendo ao representante, pessoa física, qualquer direito face à citada 
representação; 

§ 1º - As instituições poderão substituir as pessoas indicadas para represen-
tá-los no Plenário, a seu critério e a qualquer momento, desde que seja a 
nova indicação formalizada junto ao Conselho com antecedência mínima de 
15 (quinze) dias da próxima reunião.

§ 2º - A substituição prevista no parágrafo acima será extensiva aos demais 
cargos que ocupava o membro nas Câmaras Técnicas e Grupos de Trabalho 
do Conselho.

§ 3º - Na hipótese do parágrafo anterior, o segmento representado, em Fórum 
próprio, deverá indicar um novo membro para a função vaga em Câmaras Téc-
nicas, Grupos de Trabalho no prazo de até 20 (vinte) dias, mediante comunica-
ção escrita endereçada ao Plenário, contados da formalização da substituição. 

Seção V  
Do desligamento e da destituição

Art. 48 - Os membros dos segmentos referidos nos incisos I, II, III e IV do ar-
tigo 5º que não se fizerem representar, por representante titular em 2 (duas) 
reuniões do Conselho seguidas ou 3 (três) alternadas no período do mandato, 
serão notificados pela Secretaria Executiva a comparecer à próxima reunião, 
na qual não terão direito a voto, podendo apenas fazer uso da palavra. 
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Parágrafo único - O disposto no caput também se aplica à participação dos 
membros nas Câmaras Técnicas e Grupos de Trabalho.

Art. 49 - Os membros dos segmentos referidos nos incisos I, II, III e IV do artigo 
5º que não se fizerem representar, em 3 (três) reuniões seguidas ou 6 (seis) 
alternadas no mandato, bem aqueles que descumprirem o disposto no artigo 
48, serão desligados do Conselho, sem direito a nova indicação pelo período 
de um (01) ano, a contar da data do desligamento. 

§ 1º - Na hipótese prevista no caput, deverá a vaga ser preenchida por indi-
cação do segmento representado no prazo de até 30 (trinta) dias, mediante 
comunicação escrita endereçada ao Plenário.

§ 2º - O disposto no caput se aplica igualmente à participação dos membros 
nas reuniões, sendo a contagem das ausências feitas de forma individualizada 
por tipo de reunião: Ordinárias, Extraordinárias, de Câmaras Técnicas e de 
Grupos de Trabalho.

§ 3º - O desligamento da Plenária previsto no caput será extensivo aos demais 
cargos que ocupe a instituição desligada nas Câmaras Técnicas e, Grupos de 
Trabalho.

§ 4º - O desligamento da Plenária previsto no caput deste artigo impedirá a 
participação da instituição no próximo processo eleitoral.

Art. 50 - Qualquer membro poderá ser destituído dos Grupos de Trabalho, das 
Câmaras Técnicas ou da Plenária, por decisão de dois terços dos seus pares, 
em reunião convocada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, garanti-
dos o contraditório e a ampla defesa e observado o rito previsto em resolução 
própria deste Conselho.

§ 1º - Para convocação da reunião mencionada no caput, deverá ter assinatu-
ra da maioria simples dos respectivos Grupos de Trabalho, das Câmaras Téc-
nicas ou da Plenária. 

§ 2º - Em caso de destituição, renúncia ou afastamento definitivo, o segmento 
representado deverá indicar novo membro para a função vaga, no prazo de 
até 30 (trinta) dias, mediante comunicação escrita endereçada ao Plenário.

§ 3º - A destituição da Plenária será extensiva aos demais cargos que ocupe a 
instituição desligada nas Câmaras Técnicas e Grupos de Trabalho.
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CAPÍTULO V 
Das Disposições Gerais e Transitórias

Art. 51 - O Regimento Interno poderá ser alterado mediante proposta de, no 
mínimo, um terço dos membros do CERHI-RJ, desde que aprovado por dois 
terços dos membros do Plenário, em reunião extraordinária com pauta exclu-
siva e presença de todos os segmentos.

Art. 52 - Os casos omissos e as dúvidas surgidas na aplicação deste Regimento 
serão solucionados pela Presidência, consultado o Plenário.

Art. 53 - Este Regimento entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições da Resolução CERHI-RJ nº 001, de 21 de janeiro de 2001.
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RESOLUÇÃO CERHIRJ Nº 169,  
DE 14 DE DEZEMBRO DE 2016

DISPÕE SOBRE A INDICAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO 
PRÓGESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA DO RIO 
PARAÍBA DO SUL  AGEVAP COMO ENTIDADE 
DELEGATÁRIA DAS FUNÇÕES DE AGÊNCIA DE 
ÁGUA, TENDO COMO INTERVENIENTE O COMITÊ 
DA BAÍA DE GUANABARA E DOS SISTEMAS 
LAGUNARES DE MARICÁ E JACAREPAGUÁ  
REGIÃO HIDROGRÁFICA V.

O CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS, no uso das suas atribuições 
legais, instituído pela Lei nº 3.239, de 02 de agosto de 1999, considerando:

- o que consta do Processo nº E-07/002.11167/2016;

- a Lei nº 3.239, de 02 de agosto de 1999, em seu art. 55, I, que dispõe que 
o Conselho Estadual de Recursos Hídricos deve autorizar a proposta dos co-
mitês de bacia hidrográfica para constituição da respectiva agência de água;

- a Lei nº 5.639, de 06 de janeiro de 2010, em seu art. 2, § 2°, que dispõe que 
os termos de contrato de gestão com as entidades delegatárias deverão ser 
submetidos à manifestação do Conselho Estadual de Recursos Hídricos;

- a definição pela rescisão do contrato de gestão com a Associação Águas da 
baía de Guanabara - AABG cujo objeto era a contratação da associação como 
entidade delegatária de funções de agência de água do Comitê de Bacia da 
Região Hidrográfica da Baía de Guanabara e dos Sistemas Lagunares de Mari-
cá e Jacarepaguá – RH V;

- o Edital nº 02/2016, para a Seleção de Entidade Delegatária para desesem-
penhar funções de Agência de Água da bacia hidrográfica da Baía de Guana-
bara e dos Sistemas Lagunares de Maricá e Jacarepaguá, em que a Agevap foi 
vencedora do certame;

- a Resolução do CBH BG nº 36, de 10 de outubro de 2016, que dispõe sobre a 
indicação da Agevap, como entidade delegatária das funções de competência 
de Agência de Água do Comitê Baía De Guanabara e dos Sistemas Lagunares 
de Maricá e Jacarepaguá.
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Resolve:

Art. 1º - Aprovar a indicação da Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia 
do Rio Paraíba do Sul – AGEVAP como entidade delegatária das funções de 
Agência de Água do Comitê da Baía de Guanabara e dos Sistemas Lagunares 
de Maricá e Jacarepaguá.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 14 de dezembro 2016.

DÉCIO TUBBS FILHO 
Presidente do Conselho Estadual de Recursos Hídricos 
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RESOLUÇÃO CERHIRJ Nº 170,  
DE 14 DE DEZEMBO DE 2016

DISPÕE SOBRE OS LIMITES DE CUSTEIO ADMI
NISTRATIVO PARA A ENTIDADE DELEGATÁRIA 
DE FUNÇÕES DE AGÊNCIA DE ÁGUA DO COMITÊ 
DA BAÍA DE GUANABARA E DOS SISTEMAS 
LAGUNARES DE MARICÁ E JACAREPAGUÁ.

O CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS, no uso das suas atribuições 
legais, instituído pela Lei nº 3.239, de 02 de agosto de 1999, considerando:

- o que consta do Processo nº E-07/002.11167/2016;

- que a Lei nº 3.239, de 02 de agosto de 1999, em seu art. 55, I, dispõe que o 
Conselho Estadual de Recursos Hídricos deve autorizar a proposta dos comitês 
de bacia hidrográfica para constituição da respectiva agência de água;

- que a Lei nº 5.639, de 06 de janeiro de 2010, em seu art. 2, § 2º, dispõe que 
os termos de Contrato de Gestão com as entidades delegatárias deverão ser 
submetidos à manifestação do Conselho Estadual de Recursos Hídricos;

- que deverão 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 das entidades delegatárias de comitês de 
bacia, conforme disposto na Lei nº 5.639/2010, art. 13;

- a Resolução do CBH BG nº 36, de 10 de outubro de 2016, que dispõe sobre a 
indicação da Agevap, como entidade delegatária das funções de competência 
de Agência de Água do Comitê Baía de Guanabara.

Resolve:

Art. 1º - Aprovar como limite de custeio, para o ano de 2017, para o contrato 
de gestão celebrado entre INEA e AGEVAP, com interveniência do CBH Baía 
de Guanabara e dos Sistemas Lagunares de Maricá e Jacarepaguá, o valor de 
R$ 1.197.439,97 (Um milhão, cento e noventa e sete mil, quatrocentos e trin-
ta e nove reais e noventa e sete centavos) dos recursos da subconta FUNDRHI 
oriundos da cobrança pela utilização dos recursos hídricos, para despesas de 
custeio da Entidade Delegatária dos Comitês supracitados.
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Art. 2º - Aprovar como limite de custeio a destinação do valor de R$ 432.828,64 
(quatrocentos e trinta e dois mil, oitocentos e vinte e oito reais e sessenta e 
quatro centavos), para o ano de 2017, dos recursos do FUNDRHI oriundos da 
compensação financeira pela utilização dos recursos hídricos para fins de ge-
ração de energia elétrica, para a complementação de custeio da operaciona-
lização da Entidade Delegatária do comitê Baía de Guanabara e dos Sistemas 
Lagunares de Maricá e Jacarepaguá.

Rio de Janeiro, 14 de dezembro de 2016.

DÉCIO TUBBS 
Presidente do Conselho Estadual de Recursos Hídricos
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RESOLUÇÃO CERHIRJ Nº 171,  
DE 14 DE DEZEMBRO DE 2016

APROVA O PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL 
DOS RECURSOS FINANCEIROS NO FUNDRHI DA 
SUBCONTA DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA 
DO GUANDU.

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:

- o disposto no artigo 45, inciso VI da Lei nº 3.239, de 02 de agosto de 1999;

- o disposto no artigo 9º do Decreto Estadual nº 35.724, de 18 de junho de 2004;

- a Resolução CERHI-RJ nº 126, de 27 de agosto de 2014;

- a Resolução CBH Guandu nº 106, de 29 de abril de 2014;

- a Resolução CBH Guandu nº 124, de 17 de outubro de 2016.

Resolve:

Art. 1º - Aprovar o Plano de Aplicação Plurianual do Comitê de Bacia 
Hidrográfica Bacia Hidrográfica dos rios Guandu, da Guarda e Guandu-Mirim, 
para os anos de 2017 a 2020, no valor de R$ 242.757.451,75 (Duzentos e 
quarenta e dois milhões, setecentos e cinquenta e sete mil, quatrocentos e 
cinquenta e um reais e setenta e cinco centavos) com recursos da subconta 
FUNDRHI da respectiva região, para as seguintes ações: 

I - R$ 45.313.213,80 (quarenta e cinco milhões, trezentos e treze mil, duzentos 
e treze reais e oitenta centavos) para: Gerenciamento de Recursos Hídricos;

II - R$ 151.331.588,81 (cento e cinquenta e um milhões, trezentos e trinta e 
um mil, quinhentos e oitenta e oito reais e oitenta e um centavos) para: Recu-
peração da qualidade ambiental;

III - R$ 36.357.637,55 (trinta e seis milhões, trezentos e cinquenta e sete mil, 
seiscentos e trinta e sete reais e cinquenta e cinco centavos) para: Proteção/
aproveitamento dos Recursos Hídricos;
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IV - R$ 6.100.000,00 (seis milhões e cem mil reais) para: Demandas CBH Guandu;

Art. 2º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 14 de dezembro de 2016.

DÉCIO TUBBS 
Presidente do Conselho Estadual de Recursos Hídricos

RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 171/16
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RESOLUÇÃO CERHIRJ Nº 172,  
DE 14 DE DEZEMBRO DE 2016

DISPÕE SOBRE OS LIMITES DE CUSTEIO ADMI
NISTRATIVO PARA A ENTIDADE DELEGATÁRIA DE 
FUNÇÕES DE AGÊNCIA DE ÁGUA DO COMITÊ DAS 
BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS GUANDU, 
DA GUARDA E GUANDU MIRIM  REGIÃO 
HIDROGRÁFICA II.

O CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS, no uso das suas atribuições 
legais, instituído pela Lei nº 3.239, de 02 de agosto de 1999, considerando:

- o que consta do Processo nº E-07/502.841/2010;

- a Resolução CERHI-RJ nº 44, de 26 de maio de 2010, que define que os limi-
tes de custeio das despesas de apoio técnico e administrativo das entidades 
delegatárias de funções de agências de água sejam estabelecidos por meio de 
resoluções específicas do Conselho Estadual de Recursos Hídricos para cada 
Região Hidrográfica;

- a Resolução CERHI-RJ nº 126, de 27 de agosto de 2014;

- a Resolução CERHI-RJ nº 144, de 05 de novembro de 2015;

- a Resolução CBH Guandu nº 105, de 29 de abril de 2014;

- a Resolução CBH Guandu nº 106, de 29 de abril de 2014;

- a Resolução CBH Guandu nº 117, de 23 de julho de 2015;

- a Resolução CBH Guandu nº 124, de 17 de outubro de 2016;

- a Resolução CBH Guandu nº 125, de 17 de outubro de 2016.

Resolve:

Art. 1º - Alterar o artigo 1° da Resolução CERHI-RJ nº 144, de 05 de novembro 
de 2015, passando o valor de R$ 2.367.755,75 (dois milhões, trezentos e 
sessenta e sete mil, setecentos e cinquenta e cinco mil reais e setenta e cinco 
centavos) aprovado, como limite de custeio, a ser aplicável somente no ano 
de 2016.
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Art. 2º - Aprovar como limite de custeio, para os anos de 2017 a 2020, a desti-
nação do valor total de R$ 13.249.029,38 (treze milhões, duzentos e quarenta 
e nove mil, vinte e nove reais e trinta e oito centavos).

Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 14 de dezembro de 2016.

DÉCIO TUBBS 
Presidente do Conselho Estadual de Recursos Hídricos

RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 172/16
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RESOLUÇÃO CERHIRJ Nº 173,  
DE 14 DE DEZEMBRO DE 2016

DISPÕE SOBRE OS LIMITES DE CUSTEIO ADMI
NISTRATIVO PARA A ENTIDADE DELEGATÁRIA DE  
FUNÇÕES DE AGÊNCIA DE ÁGUA 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 E 
ITABAPOANA.

O CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS, no uso das suas atribuições 
legais, instituído pela Lei nº 3.239, de 02 de agosto de 1999, considerando:

- o que consta do Processo nº E-07/501.501/2010;

- que a Lei nº 3.239, de 02 de agosto de 1999, em seu art. 55, I, dispõe que o 
Conselho Estadual de Recursos Hídricos deve autorizar a proposta dos comitês 
de bacia hidrográfica para constituição da respectiva agência de água;

- que a Lei nº 5.639, de 06 de janeiro de 2010, em seu art. 2, § 2º, dispõe que 
os termos de Contrato de Gestão com as entidades delegatárias deverão ser 
submetidos à manifestação do Conselho Estadual de Recursos Hídricos;

- que deverão 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 das entidades delegatárias de comitês de 
bacia, conforme disposto na Lei nº 5.639/2010, art. 13;

- o disposto na Resolução ad referendum Comitê Médio Paraíba nº 58, de 27 
de setembro de 2016;

- o disposto na Resolução Comitê Piabanha nº 36, de 18 de outubro de 2016;

- o disposto na Resolução ad referendum Comitê Rio Dois Rios nº 49, de 25 de 
outubro de 2016; e

- o disposto na Resolução ad referendum Comitê Baixo Paraíba do Sul e 
Itabapoana nº 21, de 27 de setembro de 2016.

Resolve:
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Art. 1º - Aprovar como limite de custeio, para o ano de 2017, para o contrato 
de gestão celebrado entre INEA e AGEVAP, com interveniência dos CBHs MPS, 
Piabanha, Rio Dois Rios e BPSI, o valor de R$ 577.107,17 (quinhentos e setenta 
e sete mil, cento e sete reais e dezessete centavos) dos recursos da subconta 
FUNDRHI oriundos da cobrança pela utilização dos recursos hídricos, para 
despesas de custeio da Entidade Delegatária dos Comitês supracitados.

Parágrafo único - O montante mencionado acima será dividido igualmente 
entre as subcontas de cada comitê mencionado, perfazendo o total de R$ 
144.276,79 (cento e quarenta e quatro mil, duzentos e setenta e seis reais e 
setenta e nove centavos) por comitê. 

Art. 2º - Aprovar como limite de custeio a destinação do valor de R$ 2.959.088,73 
(dois milhões, novecentos e cinquenta e nove mil, oitenta e oito reais e setenta 
e três centavos), para o ano de 2017, dos recursos do FUNDRHI oriundos da 
compensação financeira pela utilização dos recursos hídricos para fins de geração 
de energia elétrica, para a complementação de custeio da operacionalização da 
Entidade Delegatária dos comitês MPS, Piabanha, Rio Dois Rios e BPSI.

Rio de Janeiro, 14 de dezembro de 2016.

DÉCIO TUBBS 
Presidente do Conselho Estadual de Recursos Hídricos

RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 173/16
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RESOLUÇÃO CERHIRJ Nº 175,  
DE 14 DE DEZEMBRO DE 2016

REVOGA A DELEGAÇÃO DAS FUNÇÕES DE 
AGÊNCIA DE ÁGUA CONCEDIDA A FUNDAÇÃO 
APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO 
DEPUTADO ÚLTIMO DE CARVALHO  FADUC E, A 
ASSOCIAÇÃO ÁGUAS DA BAÍA DE GUANABARA  
AABG PARA ATUAREM JUNTO AOS COMITÊS DE 
BACIA HIDROGRÁFICA DA BAÍA DA ILHA GRANDE 
E DA BAÍA DE GUANABARA E DOS SISTEMAS 
LAGUNARES DE MARICÁ E JACAREPAGUÁ, 
RESPECTIVAMENTE.

O CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS, no uso das suas atribuições 
legais, instituído pela Lei nº 3.239, de 02 de agosto de 1999, considerando:

- o que consta do Processo nº E-07/002.03357/2016;

- a Lei nº 3.239, de 02 de agosto de 1999, em seu art. 55, I, que dispõe que o 
Conselho Estadual de Recursos Hídricos deve autorizar a proposta dos comitês 
de bacia hidrográfica para constituição da respectiva agência de água;

- a Lei nº 5.639, de 06 de janeiro de 2010, em seu art. 2, § 2°, que dispõe que 
os termos de contrato de gestão com as entidades delegatárias deverão ser 
submetidos à manifestação do Conselho Estadual de Recursos Hídricos;

- Resolução CERHI-RJ ad referendum nº 128, de 28 de outubro de 2014;

- Resolução CERHI-RJ nº 97, de 12 de dezembro de 2012;

- Resolução CERHI-RJ nº 160, de 19 de outubro de 2016;

- o Edital nº 01/2016, para a Seleção de Entidade Delegatária para desesem-
penhar funções de Agência de Água da bacia hidrográfica da Baía da Ilha 
Grande, em que a Agevap foi vencedora do certame;

- os Editais nº 02/2016, para a Seleção de Entidade Delegatária para dese-
sempenhar funções de Agência de Água da bacia hidrográfica da Baía de 
Guanabara e dos Sistemas Lagunares de Maricá e Jacarepaguá, em que a 
Agevap foi vencedora do certame;
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- a definição pela rescisão do contrato de gestão com a Fundação de Apoio 
ao Ensino, Pesquisa, Extensão Deputado Último de Carvalho (FADUC) cujo 
objeto era a contratação da fundação como entidade delegatária de funções 
de agência de água do Comitê de Bacia da Região Hidrográfica da Baía da Ilha 
Grande – RH I; 

- a definição pela rescisão do contrato de gestão com a Associação Águas 
da Baía de Guanabara - AABG cujo objeto era a contratação da associação 
como entidade delegatária de funções de agência de água do Comitê de Bacia 
da Região Hidrográfica da Baía de Guanabara e dos Sistemas Lagunares de 
Maricá e Jacarepaguá – RH V;

- a Resolução do CBH BIG nº 012, de 23 de agosto de 2016, que dispõe sobre a 
indicação da Agevap, como entidade delegatária das funções de competência 
de Agência de Água do Comitê Baía de Ilha Grande;

- a Resolução do CBH BG nº 36, de 10 de outubro de 2016, que dispõe sobre a 
indicação da Agevap, como entidade delegatária das funções de competência 
de Agência de Água do Comitê Baía De Guanabara e dos Sistemas Lagunares 
de Maricá e Jacarepaguá.

Resolve:

Art. 1º - Revogar a delegação estabelecida através das Resoluções CERHI-RJ 
Nº 97/20 12 e Nº 128/2014 para o exercício de Funções de Agência de Água 
concedida a Fundação Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão Deputado Último 
de Carvalho - FADUC e, a Associação Águas da Baía de Guanabara – AABG 
para atuarem junto aos comitês de bacia hidrográfica da Baía da Ilha Grande 
e da Baía de Guanabara e dos Sistemas Lagunares de Maricá e Jacarepaguá, 
respectivamente.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 14 de dezembro 2016.

DÉCIO TUBBS FILHO 
Presidente do Conselho Estadual de Recursos Hídricos 

RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 175/16
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RESOLUÇÃO CERHIRJ Nº 177,  
DE 12 DE JULHO DE 2017

ALTERA O PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL 
DOS RECURSOS FINANCEIROS NO FUNDRHI DA 
SUBCONTA DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA 
MÉDIO PARAÍBA DO SUL.

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:

- o disposto no artigo 9º do Decreto Estadual n° 35.724, de 18 de junho de 
2004, que dispõe sobre a regulamentação do art. 47 da Lei nº 3.239, de 02 de 
agosto de 1999, que autoriza o poder executivo a instituir o Fundo Estadual 
de Recursos Hídricos - FUNDRHI, e dá outras providências;

- o artigo 1° da Resolução CERHI-RJ nº 54, de 27 de outubro de 2010, que 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;

- a Resolução CERHI-RJ nº 114, de 04 de setembro de 2013, que aprova o Plano 
de Aplicação Plurianual dos recursos financeiros no Fundrhi da subconta do 
Comitê da Bacia Hidrográfica Médio Paraíba do Sul;

- a Resolução CERHI-RJ nº 121, de 01 de julho de 2014, que altera o Plano 
de Aplicação Plurianual dos recursos financeiros no Fundrhi da subconta do 
Comitê da Bacia Hidrográfica Médio Paraíba do Sul;

- a Resolução CERHI-RJ nº 159, de 19 de outubro de 2016, que aprova o Plano de 
Aplicação Plurianual dos recursos financeiros no Fundrhi da subconta do Comitê 
da Bacia Hidrográfica Médio Paraíba do Sul para o período de 2017 a 2020;

- a Resolução CERHI-RJ nº 162, de 14 de dezembro de 2016, que dispõe sobre a 
atualização do Preço Público Unitário – PPU da metodologia da cobrança pelo 
uso dos recursos hídricos região hidrográfica III - Comitê Médio Paraíba do Sul;

- a Resolução CBH Médio Paraíba do Sul nº 54, de 18 de agosto de 2016, que 
dispõe sobre o Plano de Aplicação Plurianual dos recursos para o período de 
2017 a 2020 com recursos disponíveis na subconta da Região Hidrográfica III 
do Fundo Estadual de Recursos Hídricos – FUNDRHI;

- a Resolução CBH Médio Paraíba do Sul nº 59, de 29 de novembro de 2016, que 
dispõe sobre a atualização do Preço Público Unitário – PPU da metodologia 
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RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 177/17

da cobrança pelo uso dos recursos hídricos na Região Hidrográfica do Médio 
Paraíba do Sul e dá outras providências;

- a Resolução CBH Médio Paraíba do Sul nº 64, de 25 de maio de 2017, 
que altera a Resolução CBH-MPS nº 54/2016, que dispõe sobre o Plano de 
Aplicação Plurianual dos recursos financeiros para o período de 2017 a 2020 
com recursos disponíveis na subconta da Região Hidrográfica III do Fundo 
Estadual de Recursos Hídricos – FUNDRHI;

Resolve:

Art. 1º - Aprovar a alteração do Plano de Aplicação Plurianual do Comitê de 
Bacia Hidrográfica Médio Paraíba do Sul, para os anos de 2017 a 2020, no valor 
de R$ 13.632.095,96 (treze milhões, seiscentos e trinta e dois mil, noventa e 
cinco reais, noventa e seis centavos) conforme nova previsão de arrecadação 
dos recursos da subconta FUNDRHI da respectiva região, passando a vigorar a 
redação abaixo para as seguintes ações:

I - R$ 1.241.501,40 (um milhão, duzentos e quarenta e um mil, quinhentos e 
um reais e quarenta centavos) para: Gerenciamento de Recursos Hídricos;

II - R$ 7.780.196,72 (sete milhões, setecentos e oitenta mil, cento e noventa e 
seis reais e setenta e dois centavos) para: Recuperação da qualidade ambiental;

III - R$ 1.889.894,67 (um milhão, oitocentos e oitenta e nove mil, oitocentos e 
noventa e quatro reais e sessenta e sete centavos) para: Proteção/aproveita-
mento dos Recursos Hídricos;

IV - R$ 1.917.554,68 (um milhão novecentos e dezessete mil, quinhentos e 
cinquenta e quatro reais e sessenta e oito centavos) para: Demandas CBH 
MPS;

V - R$ 802.948,49 (oitocentos e dois mil, novecentos e quarenta e oito reais e 
quarenta e nove centavos) para: Contrato de Gestão;

Art. 2º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 12 de julho de 2017.

MARIA APARECIDA BORGES PIMENTEL VARGAS

Presidente do Conselho Estadual de Recursos Hídricos
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RESOLUÇÃO CERHIRJ Nº 179,  
DE 12 DE JULHO DE 2017

DISPÕE SOBRE A INDICAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO 
PRÓGESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFI
CA DO RIO PARAÍBA DO SUL  AGEVAP COMO EN
TIDADE DELEGATÁRIA DAS FUNÇÕES DE AGÊNCIA 
DE ÁGUA, DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA 
BAÍA DA ILHA GRANDE  REGIÃO HIDROGRÁFICA 
I, E O COMITÊ BAÍA DE GUANABARA  REGIÃO 
HIDROGRÁFICA V E REVOGA AS RESOLUÇÕES 
CERHIRJ Nº 160 E 169 DE 2016. 

O CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS, no uso das suas atribuições 
legais, instituído pela Lei nº 3.239, de 02 de agosto de 1999, considerando:

- o que consta do Processo nº E-07/002.4566/2017;

- a Lei nº 3.239, de 02 de agosto de 1999, em seu art. 55, I, que dispõe que o 
Conselho Estadual de Recursos Hídricos deve autorizar a proposta dos comitês 
de bacia hidrográfica para constituição da respectiva agência de água;

- a Lei nº 5.639, de 06 de janeiro de 2010, em seu art. 2º, § 2º, que dispõe que 
os termos de contrato de gestão com as entidades delegatárias deverão ser 
submetidos à manifestação do Conselho Estadual de Recursos Hídricos;

- a Resolução do CERHI-RJ nº 175, de 14 de dezembro de 2016, que revoga 
a delegação das funções de agência de água concedida a Fundação Apoio 
ao Ensino, Pesquisa e Extensão Deputado Último de Carvalho - FADUC e, 
a Associação Águas da Baía de Guanabara - AABG para atuarem junto aos 
Comitês de Bacia Hidrográfica da Baía da Ilha Grande e da Baía de Guanabara 
e dos Sistemas Lagunares de Maricá e Jacarepaguá, respectivamente;

- a Resolução do CBH BIG nº 12, de 23 de agosto de 2016, que dispõe sobre a 
indicação da Agevap, como entidade delegatária das funções de competência 
de Agência de Água do Comitê Baía de Ilha Grande;

- a Resolução do CBH BIG nº 15, de 08 de maio de 2017, que revoga a Resolução 
CBH BIG nº 014/2017 e aprova o custeio, por meio de rateio, da Associação 
Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (AGEVAP) 
como entidade delegatária do Comitê Baía da Ilha Grande;
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RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 179/17

- a Resolução do CBH BG nº 42, de 02 de maio de 2017, que dispõe sobre a 
indicação da Agevap, como entidade delegatária das funções de competência 
de Agência de Água do Comitê da Região Hidrográfica da Baía de Guanabara 
e dos Sistemas Lagunares de Maricá e Jacarepaguá;

- o Edital nº 01/2016, para a Seleção de Entidade Delegatária para desesem-
penhar funções de Agência de Água da bacia hidrográfica da Baía da Ilha 
Grande, em que a Agevap foi vencedora do certame;

- o Edital nº 02/2016, para a Seleção de Entidade Delegatária para desesempe-
nhar funções de Agência de Água da bacia hidrográfica da Baía de Guanabara, 
em que a Agevap foi vencedora do certame;

- a decisão conjunta dos comitês Baía de Guanabara e dos Sistemas Lagunares 
de Maricá e Jacarepaguá e Baía da Ilha Grande em celebrar um único Contrato 
de Gestão para as duas regiões hidrográficas de modo a buscar economia;

Resolve:

Art. 1º- Revogar as Resoluções CERHI-RJ nº 160 e 169 de 2016.

Art. 2º - Aprovar a indicação da Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia 
do Rio Paraíba do Sul- AGEVAP como entidade delegatária das funções de 
Agência de Água do Comitê de Bacia Hidrográfica da Baía de Ilha Grande e 
do Comitê da Região Hidrográfica da Baía de Guanabara e dos Sistemas 
Lagunares de Maricá e Jacarepaguá.

Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 12 de julho de 2017.

MARIA APARECIDA BORGES PIMENTEL VARGAS

Presidente do Conselho Estadual de Recursos Hídricos
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RESOLUÇÃO CERHIRJ Nº 180,  
DE 12 DE JULHO DE 2017

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 
E DO COMITÊ DA REGIÃO HIDROGRÁFICA DA BAÍA 
DE GUANABARA E DOS SISTEMAS LAGUNARES DE 
MARICÁ E JACAREPAGUÁ – REGIÃO HIDROGRÁFICA V. 

O CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS, no uso das suas atribuições 
legais, instituído pela Lei nº 3.239, de 02 de agosto de 1999, considerando:

- o que consta do Processo nº E-07/002.4566/2017;

- a Resolução CERHI-RJ nº 44, de 26 de maio de 2010, que define que os limi-
tes de custeio das despesas de apoio técnico e administrativo das entidades 
delegatárias de funções de agências de água sejam estabelecidos por meio de 
resoluções específicas do Conselho Estadual de Recursos Hídricos para cada 
Região Hidrográfica;

- a Resolução do CERHI-RJ nº 148, de 05 de novembro de 2015, que aprova o 
plano de ações e aplicação dos recursos financeiros no Fundrhi da subconta 
do comitê Baía da Ilha Grande;

- a Resolução do CBH BIG nº 009, de 20 de outubro de 2015, que aprova o 
plano de ações e aplicação de recursos financeiros constantes na subconta 
da Região Hidrográfica I, do Fundo Estadual de Recursos Hídricos (FUNDRHI);

- a Resolução do CBH BIG nº 012, de 23 de agosto de 2016, que dispõe sobre a 
indicação da Agevap, como entidade delegatária das funções de competência 
de Agência de Água do Comitê Baía de Ilha Grande;

- a Resolução do CBH BIG nº 015, de 08 de maio de 2017, que dispõe sobre a 
indicação da Agevap, como entidade delegatária das funções de competência 
de Agência de Água do Comitê Baía de Ilha Grande;

- a Resolução do CBH BG nº 036, de 10 de outubro de 2016, que dispõe sobre  
o contrato de gestão entre o órgão gestor da politica estadual de recursos 
hídricos, INEA e a Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia do Rio Paraíba 
do Sul (AGEVAP) para exercer funções de competência de Agência de Água do 
Comitê da Baía de Guanabara com a interveniência deste comitê;
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RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 180/17

- a Resolução do CBH BG nº 042, de 02 de maio de 2017, que dispõe sobre a 
indicação da Agevap, como entidade delegatária das funções de competência 
de Agência de Água do Comitê da Região Hidrográfica da Baía de Guanabara 
e dos Sistemas Lagunares de Maricá e Jacarepaguá;

- que o contrato de gestão a ser celebrado para o atendimento de dois comitês 
de bacia hidrográfica atende ao que preconiza o principio da economicidade, 
que prevê a promoção dos resultados esperados com o menor custo possível.

Resolve:

Art. 1º - Revogar a Resolução do CERHI-RJ nº 145, de 05 de novembro de 
2015, que 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.

Art. 2º - Revogar a Resolução CERHI-RJ nº 170, de 14 de dezembro de 2016, 
que dispõe sobre os limites de custeio administrativo para a entidade delega-
tária de funções de agência de água do comitê da Baía de Guanabara e dos 
Sistemas Lagunares de Maricá e Jacarepaguá.

Art. 3º - Aprovar como limite de custeio, para o primeiro ano de contrato, o 
valor de:

- R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), dos recursos do FUNDRHI oriundos da 
cobrança pela utilização dos recursos hídricos, para despesas de custeio da 
Entidade Delegatária do Comitê da Região Hidrográfica da Baía da Ilha Grande, 
conforme Resolução do CERHI-RJ nº 148/2015. 

- R$ 668.773,09 (seiscentos e sessenta e oito mil, setecentos e setenta e 
três reais e nove centavos), dos recursos do FUNDRHI oriundos da cobrança 
pela utilização dos recursos hídricos, para despesas de custeio da Entidade 
Delegatária do Comitê da Região Hidrográfica da Baía de Guanabara e dos 
Sistemas Lagunares de Maricá e Jacarepaguá, conforme Resolução do CERHI-
RJ nº 178/2017. 

Parágrafo único – O custeio da entidade delegatária, AGEVAP, pelos serviços 
prestados como Secretaria Executiva do Comitê da Região Hidrográfica da 
Baía de Guanabara e dos Sistemas Lagunares de Maricá e Jacarepaguá e do 
Comitê da Região Hidrográfica da Baía da Ilha Grande será feito em conjunto, 
de acordo com programa de trabalho anexo ao contrato de gestão, bem como 
o pacto celebrado entre os Comitês Baía de Guanabara e Baía de Ilha Grande, 
sendo 75% financiado pelo Comitê Baía de Guanabara e 25% financiado pelo 
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Comitê Baía de Ilha Grande, podendo este último advir de fonte diversa da 
cobrança pelo uso da água.

Art. 4º - Aprovar como limite de custeio para o primeiro ano do contrato de 
gestão, a destinação do valor de R$ 172.924,36 (cento e setenta e dois mil, 
novecentos e vinte e quatro reais e trinta e seis centavos), dos recursos do 
FUNDRHI oriundos da compensação financeira pela utilização dos recursos 
hídricos para fins de geração de energia elétrica, para a complementação de 
custeio de operacionalização da Entidade Delegatária do Comitê da Região 
Hidrográfica da Baía da Ilha Grande e Comitê da Região Hidrográfica da Baía 
de Guanabara e dos Sistemas Lagunares de Maricá e Jacarepaguá, conforme 
plano de trabalho do contrato de gestão.

Art. 5º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 12 de julho de 2017.

MARIA APARECIDA BORGES PIMENTEL VARGAS

Presidente do Conselho Estadual de Recursos Hídricos

RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 180/17
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RESOLUÇÃO CERHIRJ Nº 182,  
DE 24 DE AGOSTO DE 2017

ALTERA O PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL 
DOS RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDRHI NA 
SUBCONTA DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO 
RIO PIABANHA E DAS SUBBACIAS HIDROGRÁFICAS 
DOS RIOS PAQUEQUER E PRETO. 

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:

- o disposto no artigo 9º do Decreto Estadual nº 35.724, de 18 de junho de 
2004, que dispõe sobre a regulamentação do art. 47 da Lei Estadual nº 3.239, 
de 02 de agosto de 1999, que autoriza o poder executivo a instituir o Fundo 
Estadual de Recursos Hídricos - FUNDRHI, e dá outras providências;

- a Resolução CERHI-RJ nº 149, de 09 de dezembro de 2015, que aprova o 
plano de ações e aplicação dos recursos financeiros no FUNDRHI da subconta 
do comitê Piabanha;

- a Resolução CERHI-RJ nº 163, de 14 de dezembro de 2016, dispõe sobre a 
atualização do Preço Público Unitário – PPU da metodologia da cobrança pelo 
uso dos recursos hídricos da Região Hidrográfica IV - Comitê Piabanha;

- a Resolução CBH Piabanha nº 33, de 06 de novembro de 2015, que dispõe 
sobre aplicação de recursos financeiros constantes na subconta do Comitê 
de Bacia Hidrográfica do rio Piabanha e das sub-bacias hidrográficas dos 
rios Paquequer e Preto no Fundo Estadual de Recursos Hídricos – FUNDRHI, 
alterando o Plano de Ações e Aplicação de Recurso Financeiro aprovado pela 
Resolução CBH-Piabanha nº 18, de 21 de agosto de 2012 e alterado pela 
resolução CBH Piabanha nº 20, de 15 de abril de 2014;

- a resolução do Comitê Piabanha nº 37/2016, que dispõe sobre atualização 
do preço público – PPU da metodologia da cobrança pelo uso dos recursos 
hídricos Região Hidrográfica IV - Comitê Piabanha;

- a Resolução CBH Piabanha nº 41, de 20 de junho de 2017, que dispõe so-
bre o Plano de Aplicação Plurianual dos recursos financeiros constantes na 
subconta do Comitê de bacia Hidrográfica do rio Piabanha e das sub-bacias 
hidrográficas dos rios Paquequer e Preto no Fundo Estadual de Recursos 
Hídricos – FUNDRHI, no período de 2016 a 2020;
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Resolve:

Art. 1º - Aprovar o Plano de Aplicação Plurianual do Comitê de Bacia 
Hidrográfica do Rio Piabanha e das sub-bacias hidrográficas dos rios Paquequer 
e Preto, para os anos de 2016 a 2020, no valor de R$ 11.942.363,76 (onze 
milhões, novecentos e quarenta e dois mil, trezentos e sessenta e três reais, 
e setenta e seis centavos) com recursos da subconta FUNDRHI da respectiva 
região, para as seguintes ações: 

I - R$ 859.934,63 (oitocentos e cinquenta e nove mil, novecentos e trinta e 
quatro reais, sessenta e três centavos) para: Ferramentas de construção da 
Gestão Participativa;

II - R$ 1.076.803,06 (um milhão, setenta e seis mil, oitocentos e três reais e 
seis centavos) para: Produção e Gestão da Informação;

III - R$ 1.503.309,94 (um milhão, quinhentos e três mil, trezentos e nove reais 
e noventa e quatro centavos) para: Produção de água;

IV - R$ 5.462.837,04 (cinco milhões, quatrocentos e sessenta e dois mil, oito-
centos e trinta e sete reais e quatro centavos) para: Saneamento e qualidade 
da água;

V - R$ 3.039.479,09 (três milhões, trinta e nove mil, quatrocentos e setenta e 
nove reais e nove centavos) para: Infraestrutura do comitê e implementação 
dos instrumentos de gestão;

Art. 2º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 24 de agosto de 2017.

MARIA APARECIDA BORGES PIMENTEL VARGAS

Presidente do Conselho Estadual de Recursos Hídricos

RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 182/17
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RESOLUÇÃO CERHIRJ Nº 183,  
DE 24 DE AGOSTO DE 2017

DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DA INDICAÇÃO 
DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO 
AMBIENTAL DAS BACIAS DA REGIÃO DOS LAGOS, 
DO RIO SÃO JOÃO E ZONA COSTEIRA  CILSJ COMO 
ENTIDADE DELEGATÁRIA DAS FUNÇÕES DE AGÊNCIA 
DE ÁGUA, TENDO COMO INTERVENIENTE O COMITÊ DE 
BACIA HIDROGRÁFICA DOS RIOS MACAÉ E DAS OSTRAS.

O CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS, no uso das suas atribuições 
legais, instituído pela Lei nº 3.239, de 02 de agosto de 1999, considerando:

- o que consta do Processo nº E-07/506.195/2012; 

- a Lei Estadual nº 3.239, de 02 de agosto de 1999, em seu art. 55, I, que dispõe 
que o Conselho Estadual de Recursos Hídricos deve autorizar a proposta dos 
comitês de bacia hidrográfica para constituição da respectiva Agência de Água;

- a Lei Estadual nº 5.639, de 06 de janeiro de 2010, em seu art. 2º, § 2º, que dispõe 
que os termos de contrato de gestão com as entidades delegatárias deverão ser 
submetidos à manifestação do Conselho Estadual de Recursos Hídricos;

- a Resolução Comitê de Bacia Hidrográfica do Rios Macaé e das Ostras nº 78, 
de 13 de fevereiro de 2017;

Resolve:

Art. 1º - Aprovar a continuidade do Consórcio Intermunicipal para Gestão 
Ambiental das Bacias da Região dos Lagos, do Rio São João e Zona Costeira - 
CILSJ como Entidade Delegatária das funções de Agência de Água do Comitê 
de Bacia Hidrográfica dos Rios Macaé e das Ostras.

Art. 2º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 24 de agosto de 2017.

MARIA APARECIDA BORGES PIMENTEL VARGAS

Presidente do Conselho Estadual de Recursos Hídricos
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RESOLUÇÃO CERHIRJ Nº 184,  
DE 24 DE AGOSTO DE 2017

DISPÕE SOBRE OS LIMITES DE CUSTEIO 
ADMINISTRATIVO PARA A ENTIDADE 
DELEGATÁRIA DE FUNÇÕES DE AGÊNCIA DE 
ÁGUA DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA 
DOS RIOS MACAÉ E DAS OSTRAS.

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:

- o que consta do Processo nº E-07/506.195/2012;

- que a Lei Estadual nº 3.239, de 02 de agosto de 1999, em seu art. 55, I, dispõe 
que o Conselho Estadual de Recursos Hídricos deve autorizar a proposta dos 
Comitês de Bacia Hidrográfica para constituição da respectiva Agência de Água;

- que a Lei Estadual nº 5.639, de 06 de janeiro de 2010, em seu art. 2º, § 2º, dispõe 
que os termos de Contrato de Gestão com as Entidades Delegatárias deverão ser 
submetidos à manifestação do Conselho Estadual de Recursos Hídricos;

- que deverão 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 das Entidades Delegatárias de Comitês de 
Bacia, conforme disposto no art. 13 da Lei Estadual nº 5.639/2010;

- a Resolução CERHI-RJ nº 125, de 27 de agosto de 2014, que aprova o plano 
de aplicação plurianual dos recursos financeiros no FUNDRHI da subconta do 
Comitê da Bacia Hidrográfica do Macaé e das Ostras;

- a Resolução do CBH Macaé nº 78, de 13 de fevereiro de 2017, que dispõe 
sobre a indicação do Consórcio Intermunicipal para Gestão Ambiental das 
Bacias da Região dos Lagos, do Rio São João e Zona Costeira - CILSJ, como 
Entidade Delegatária das funções de competência de Agência de Água do 
Comitê de Bacia Hidrográfica dos Rios Macaé e das Ostras;

Resolve:

Art. 1º - Aprovar como limite de custeio, para o primeiro ano do contrato de 
gestão celebrado entre INEA e CILSJ, com interveniência do CBH Macaé e das 
Ostras, o valor de R$ 439.230,00 (quatrocentos e trinta e nove mil, duzentos 
e trinta reais) dos recursos da subconta FUNDRHI oriundos da cobrança 
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pela utilização dos recursos hídricos, para despesas de custeio da Entidade 
Delegatária do Comitê supracitado.

Art. 2º - Aprovar como limite de custeio a destinação do valor de R$ 261.890,00 
(duzentos e sessenta e um mil, oitocentos e noventa reais), para o primeiro 
ano do contrato de gestão, dos recursos do FUNDRHI oriundos da compen-
sação financeira pela utilização dos recursos hídricos para fins de geração de 
energia elétrica, para a complementação de custeio da operacionalização da 
Entidade Delegatária do CBH Macaé e das Ostras.

Art. 3º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 24 de agosto de 2017.

MARIA APARECIDA BORGES PIMENTEL VARGAS

Presidente do Conselho Estadual de Recursos Hídricos

RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 184/17
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RESOLUÇÃO CERHIRJ Nº 185,  
DE 25 DE OUTUBRO DE 2017

DISPÕE SOBRE A INDICAÇÃO DO CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO AMBIENTAL 
DAS BACIAS DA REGIÃO DOS LAGOS, DO RIO SÃO 
JOÃO E ZONA COSTEIRA  CILSJ COMO ENTIDADE 
DELEGATÁRIA DAS FUNÇÕES DE AGÊNCIA DE 
ÁGUA, TENDO COMO INTERVENIENTE O COMITÊ 
DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DAS LAGOAS DE 
ARARUAMA, SAQUAREMA E DOS RIOS SÃO JOÃO E 
UNA, REGIÃO HIDROGRÁFICA VI.

O CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS, no uso das suas atribuições 
legais instituído pela Lei nº 3.239, de 02 de agosto de 1999, considerando:

- o que consta do Processo nº E-07/002.7455/2015; 

- a Lei nº 3.239, de 02 de agosto de 1999, em seu art. 55, I, que dispõe que o 
Conselho Estadual de Recursos Hídricos deve autorizar a proposta dos comitês 
de bacia hidrográfica para constituição da respectiva agência de água;

- a Lei nº 5.639, de 06 de janeiro de 2010, em seu art. 2º, § 2º, que dispõe que 
os termos de contrato de gestão com as entidades delegatárias deverão ser 
submetidos à manifestação do Conselho Estadual de Recursos Hídricos;

- a Resolução Comitê Lagos São João nº 60, de 03 de julho de 2015, que 
aprova a indicação do Consórcio Intermunicipal Lagos São João - CILSJ para 
contratação como entidade delegatária de funções de agência de água do 
Comitê da das Bacias Hidrográficas das Lagoas de Araruama, Saquarema, rio 
São João e Una – RH VI;

- a Resolução Comitê Lagos São João, ad referendum, nº 67, de 21 de setembro 
de 2017, que Dispõe sobre o Contrato de Gestão a ser firmado entre o INEA 
e o Consórcio Intermunicipal Lagos São João – CILSJ, para exercer funções de 
competência da Agência de Água do Comitê de Bacia Hidrográfica Lagos São 
João e define o seu limite de custeio;

- carta CBH LSJ nº 76, de 11 de agosto de 2015, que afirma a intenção do 
Comitê em concretizar o contrato de gestão com a entidade aprovada no 
edital nº 01/2015,
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Resolve:

Art. 1º - Aprovar a indicação do Consórcio Intermunicipal para Gestão 
Ambiental das Bacias da Região dos Lagos, do rio São João e Zona Costeira - 
CILSJ como entidade delegatária das funções de Agência de Água do Comitê 
das Bacias Hidrográficas das Lagoas de Araruama, Saquarema, rio São João e 
Una, Região Hidrográfica VI.

Art. 2º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 25 de outubro de 2017.

MARIA APARECIDA BORGES PIMENTEL VARGAS

Presidente do Conselho Estadual de Recursos Hídricos

RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 185/17
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RESOLUÇÃO CERHIRJ Nº 186,  
DE 25 DE OUTUBRO DE 2017

DISPÕE SOBRE OS LIMITES DE CUSTEIO ADMI
NISTRATIVOS PARA A ENTIDADE DELEGATÁRIA 
DE FUNÇÕES DE AGÊNCIA DE ÁGUA DO COMITÊ 
DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DAS LAGOAS DE 
ARARUAMA E SAQUAREMA E DOS RIOS SÃO 
JOÃO E UNA.

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:

- o que consta do Processo nº E-07/002.7455/2015;

- que a Lei Estadual nº 3.239, de 02 de agosto de 1999, em seu art. 55, I, dispõe 
que o Conselho Estadual de Recursos Hídricos deve autorizar a proposta dos 
Comitês de Bacia Hidrográfica para constituição da respectiva Agência de Água;

- que a Lei Estadual nº 5.639, de 06 de janeiro de 2010, em seu art. 2º, § 2º, dispõe 
que os termos de Contrato de Gestão com as Entidades Delegatárias deverão ser 
submetidos à manifestação do Conselho Estadual de Recursos Hídricos;

- que deverão 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 das Entidades Delegatárias de Comitês de 
Bacia, conforme disposto no art. 13 da Lei Estadual nº 5.639/2010;

- a Resolução CERHI-RJ nº 137, de 19 de agosto de 2015, que aprova o plano 
de aplicação plurianual dos recursos financeiros no FUNDRHI da subconta do 
Comitê das Bacias Hidrográficas das Lagoas de Araruama e Saquarema e dos 
rios São João e Una;

- a Resolução do CBH LSJ, ad referendum, nº 67, de 21 de setembro de 
2017, que Dispõe sobre o Contrato de Gestão a ser firmado entre o INEA e 
o Consórcio Intermunicipal Lagos São João – CILSJ, para exercer funções de 
competência da Agência de Água do Comitê de Bacia Hidrográfica Lagos São 
João e define o seu limite de custeio, 

Resolve:

Art. 1º - Aprovar como limite de custeio, para o primeiro ano do contrato 
de gestão celebrado entre INEA e CILSJ, com interveniência do Comitê das 
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Bacias Hidrográficas das Lagoas de Araruama e Saquarema e dos Rios São 
João e Una, o valor de R$ 319.324,00 (trezentos e dezenove mil trezentos e 
vinte e quatro reais) dos recursos da subconta FUNDRHI oriundos da cobrança 
pela utilização dos recursos hídricos, para despesas de custeio da Entidade 
Delegatária do Comitê supracitado.

Art. 2º - Aprovar como limite de custeio a destinação do valor de R$ 368.596,00 
(trezentos e sessenta e oito mil, quinhentos e noventa e seis reais), para o 
primeiro ano do contrato de gestão, dos recursos do FUNDRHI oriundos da 
compensação financeira pela utilização dos recursos hídricos para fins de 
geração de energia elétrica, para a complementação de custeio da opera-
cionalização da Entidade Delegatária do Comitê das Bacias Hidrográficas das 
Lagoas de Araruama e Saquarema e dos Rios São João e Una.

Art. 3º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 25 de outubro de 2017.

MARIA APARECIDA BORGES PIMENTEL VARGAS

Presidente do Conselho Estadual de Recursos Hídricos

RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 186/17
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RESOLUÇÃO CERHIRJ Nº 187,  
DE 25 DE OUTUBRO DE 2017

ALTERA O PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL 
DOS RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDRHI NA 
SUBCONTA DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA 
DO BAIXO PARAÍBA DO SUL E ITABAPOANA.

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:

- o disposto no artigo 9º do Decreto Estadual n° 35.724, de 18 de junho de 
2004, que dispõe sobre a regulamentação do art. 47 da Lei Estadual nº 3.239, 
de 02 de agosto de 1999, que autoriza o poder executivo a instituir o Fundo 
Estadual de Recursos Hídricos - FUNDRHI, e dá outras providências;

- a Resolução CERHI-RJ nº 150, de 09 de dezembro de 2015, que aprova o pla-
no de aplicação plurianual dos recursos financeiros no FUNDRHI da subconta 
do comitê Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana;

- a Resolução CERHI-RJ nº 161, de 14 de dezembro de 2016, dispõe sobre a atualização 
do Preço Público Unitário – PPU da metodologia da cobrança pelo uso dos recursos 
hídricos da Região Hidrográfica IX - Comitê Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana;

- a resolução do Comitê Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana nº 14/2016, que 
dispõe sobre o Plano de Aplicação Plurianual dos recursos financeiros cons-
tantes na subconta do Comitê Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana;

- a resolução do Comitê Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana nº 22/2016, que 
dispõe sobre atualização do preço público – PPU da metodologia da cobrança 
pelo uso dos recursos hídricos Região Hidrográfica IX - Comitê Baixo Paraíba 
do Sul e Itabapoana;

- a Resolução CBH Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana nº 24, de 27 de julho de 2017, 
que dispõe sobre o Plano de Aplicação Plurianual dos recursos financeiros constantes 
na subconta do Comitê de bacia Hidrográfica do Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana no 
Fundo Estadual de Recursos Hídricos – FUNDRHI, no período de 2015 a 2018,

Resolve:

Art. 1º - Aprovar o Plano de Aplicação Plurianual do Comitê de Bacia 
Hidrográfica do Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana, para os anos de 2015 a 
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2018, no valor de R$ 4.316.960,88 (quatro milhões, trezentos e dezesseis 
mil, novecentos e sessenta reais e oitenta e oito centavos) com recursos da 
subconta FUNDRHI da respectiva região, para as seguintes ações: 

I - R$ 647.730,45 (seiscentos e quarenta e sete mil, setecentos e trinta reais, 
quarenta e cinco centavos) para: Gerenciamento de recursos hídricos;

II - R$ 2.441.184,95 (dois milhões, quatrocentos e quarenta e um mil, cento 
e oitenta e quatro reais e noventa e cinco centavos) para: Recuperação da 
Qualidade Ambiental;

III - R$ 484.884,74 (quatrocentos e oitenta e quatro mil, oitocentos e oitenta 
e quatro reais e setenta e quatro centavos) para: Proteção e aproveitamento 
dos Recursos Hídricos;

IV - R$ 302.701,10 (trezentos e dois mil, setecentos e um reais e dez centavos) 
para: Atendimento a resolução CBH BPSI;

V - R$ 440.459,64 (quatrocentos e quarenta mil, quatrocentos e cinquenta e 
nove reais e sessenta e quatro centavos) para: Atendimento a gestão;

Art. 2º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 25 de outubro de 2017.

MARIA APARECIDA BORGES PIMENTEL VARGAS

Presidente do Conselho Estadual de Recursos Hídricos

RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 187/17
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RESOLUÇÃO CERHIRJ Nº 188,  
DE 13 DE DEZEMBRO DE 2017

APROVA O PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL, 
PARA OS ANOS DE 2018 A 2022, DOS RECURSOS 
FINANCEIROS CONSTANTES NO FUNDRHI DA 
SUBCONTA DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA DO 
RIO DOIS RIOS.

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:

- o disposto no artigo 9º do Decreto Estadual nº 35.724, de 18 de junho de 
2004, que dispõe sobre a regulamentação do art. 47 da Lei nº 3.239, de 02 de 
agosto de 1999, que autoriza o poder executivo a instituir o Fundo Estadual 
de Recursos Hídricos - FUNDRHI, e dá outras providências;

- a Resolução CERHI-RJ nº 118, de 30 de abril de 2014 que aprova o Plano 
de Aplicação Plurianual dos recursos financeiros no FUNDRHI da subconta do 
Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Dois Rios; 

- a Resolução CBH Rio Dois Rios nº 31, de 12 de fevereiro de 2014, que dispõe, 
ad referendum, sobre o Plano de Aplicação Plurianual dos recursos financeiros 
para o período de 2014 a 2017 com recursos disponíveis na subconta do CBH 
Rio Dois Rios do Fundo Estadual de Recursos Hídricos – FUNDRHI; 

- a Resolução CBH Rio Dois Rios nº 52, de 12 de setembro de 2017, que dispõe 
sobre a aprovação do plano de aplicação plurianual de recursos financeiros 
constantes na subconta do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Dois Rios 
no Fundo Estadual de Recursos Hídricos – FUNDRHI, alterando o Plano de 
Aplicação Plurianual de Recursos Financeiros aprovado pela Resolução CBH 
R2R nº 31, de 12 de fevereiro de 2014,

Resolve:

Art. 1º - Aprovar o Plano de Aplicação Plurianual do Comitê de Bacia 
Hidrográfica do Rio Dois Rios, para os anos de 2018 a 2022, no valor de R$ 
4.352.204,98 (quatro milhões, trezentos e cinquenta e dois mil, duzentos e 
quatro reais, noventa e oito centavos), conforme nova previsão de arreca-
dação dos recursos da subconta FUNDRHI da respectiva região, passando a 
vigorar a redação abaixo para as seguintes ações: 
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I - R$ 70.000,00 (setenta mil reais) para: Ampliação da Base de Dados e 
Informações;

II - R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais) para: Ferramentas de 
Construção da Gestão Participativa;

III - R$ 2.235.428,70 (dois milhões, duzentos e trinta e cinco mil, quatrocentos 
e vinte e oito reais e setenta centavos) para: Redução de Cargas Poluidoras;

IV - R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) para: Plano de Proteção de Mananciais e 
Sustentabilidade no Uso do Solo;

V - R$ 802.698,41 (oitocentos e dois mil, seiscentos e noventa e oito reais e 
quarenta e um centavos) para: Demandas CBH-R2R;

VI - R$ 1.039.077,87 (um milhão, trinta e nove mil, setenta e sete reais e 
oitenta e sete centavos) para: Contrato de Gestão;

Art. 2º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 13 de dezembro de 2017.

MARIA APARECIDA BORGES PIMENTEL VARGAS

Presidente do Conselho Estadual de Recursos Hídricos

RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 188/17
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RESOLUÇÃO CERHIRJ Nº 190,  
DE 13 DE DEZEMBRO DE 2017

DISPÕE SOBRE A ADESÃO DOS COMITÊS 
FLUMINENSES AO PROGRAMA NACIONAL DE 
FORTALECIMENTO DOS COMITÊS DE BACIAS 
HIDROGRÁFICAS – PROCOMITÊS.

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:

- o objetivo de contribuir para o aperfeiçoamento da capacidade operacio-
nal dos Comitês de Bacias Hidrográficas (CBHs) do Programa Nacional de 
Fortalecimento dos Comitês de Bacias Hidrográficas – Procomitês;

- a resolução do Comitê Baía da Ilha Grande nº 18/2017, que aprova a adesão 
do Comitê de Bacia Hidrográfica da Baía da Ilha Grande (CBH BIG) ao Programa 
Nacional de Fortalecimento dos Comitês de Bacias Hidrográficas – Procomitês;

- a resolução do Comitê Guandu nº 131, de 09 de outubro de 2017, que 
dispõe, ad referendum, da plenária do comitê Guandu - RJ, sobre a validação 
da tabela de metas e indicadores e o nível de classificação do Comitê Guandu 
– RJ para fins de implementação, avaliação e certificação do Procomitês;

- a resolução do Comitê Médio Paraíba do Sul nº 066/2017, que dispõe, ad 
referendum, o quadro de indicadores e metas – Formulário Individual do 
Comitê Médio Paraíba do Sul referente ao Programa Procomitês;

- a resolução do Comitê Médio Paraíba do Sul nº 067/2017, que referenda a 
Resolução CBH MPS n° 066/2017, de 06 de outubro de 2017, que dispõe, ad 
referendum, referente ao Programa Procomitês;

- a resolução do CBH Piabanha nº 042/2017, que aprova o quadro de indi-
cadores e metas – Formulário Individual do Comitê Piabanha referente ao 
Programa Procomitês;

- a resolução do Comitê Baía de Guanabara nº 045/2017, que aprova a ade-
são do Comitê da Região Hidrográfica da Baía de Guanabara e dos Sistemas 
Lagunares de Maricá e Jacarepaguá – CBH BG ao Programa Nacional de 
Fortalecimento dos Comitês de Bacias Hidrográficas – Procomitês;

- a resolução do CBH LSJ nº 66/2017, que aprova a adesão do Comitê das 
Bacias Hidrográficas das Lagoas de Araruama e Saquarema e dos Rios São 
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João e Una – CBH LSJ ao Programa Nacional de Fortalecimento dos Comitês 
de Bacias Hidrográficas – Procomitês;

- a resolução do CBH Rio Dois Rios nº 054/2017, que aprova, ad referendum, a 
adesão do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Dois Rios ao Programa Nacional 
de Fortalecimento dos Comitês de Bacias Hidrográficas – Procomitês;

- a resolução do CBH Macaé e das Ostras nº 64/2017, que aprova a adesão do 
CBH Macaé ao Programa Nacional de Fortalecimento dos Comitês de Bacias 
Hidrográficas – Procomitês;

- a resolução do CBH Rio Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana nº 025/2017, que 
aprova a adesão do Comitê da Bacia Hidrográfica do Baixo Paraíba do Sul e 
Itabapoana - CBH BPSI ao Programa Nacional de Fortalecimento dos Comitês 
de Bacias Hidrográficas – Procomitês,

Resolve:

Art. 1º - Aprovar a adesão dos comitês fluminenses ao Programa Nacional de 
Fortalecimento dos Comitês de Bacias Hidrográficas – Procomitês.

Parágrafo único – Fica referendada a tabela de metas e indicadores e o nível 
de classificação adotado por cada comitê de bacia estadual.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 13 de dezembro de 2017.

MARIA APARECIDA BORGES PIMENTEL VARGAS

Presidente do Conselho Estadual de Recursos Hídricos

RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 190/17
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RESOLUÇÃO CERHIRJ Nº 191,  
DE 13 DE DEZEMBRO DE 2017

DISPÕE SOBRE CRITÉRIOS DE DISTRIBUIÇÃO 
DOS RECURSOS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA 
PELO USO DA ÁGUA PARA GERAÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA PARA OS CONTRATOS DE GESTÃO 
COM ENTIDADES DELEGATÁRIAS DE FUNÇÕES 
DE AGÊNCIA DE ÁGUA PARA O ANO DE 2018.

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:

- que a Lei Estadual nº 3.239, de 02 de agosto de 1999, em seu art. 55, I, dispõe 
que o Conselho Estadual de Recursos Hídricos deve autorizar a proposta dos 
Comitês de Bacia Hidrográfica para constituição da respectiva Agência de Água;

- que a Lei Estadual nº 5.639, de 06 de janeiro de 2010, em seu art. 2, § 2º, dispõe 
que os termos de Contrato de Gestão com as Entidades Delegatárias deverão ser 
submetidos à manifestação do Conselho Estadual de Recursos Hídricos;

- que a Lei Estadual nº 5.639, de 06 de janeiro de 2010, em seu art. 13, deter-
mina que dos valores arrecadados com as demais receitas do Fundo Estadual 
de Recursos Hídricos – FUNDRHI, serão aplicados no mínimo 50% nos contra-
tos de gestão das Entidades Delegatárias de comitês de bacia com baixa arre-
cadação pela cobrança sobre os usos dos recursos hídricos, sendo o restante 
aplicado no órgão gestor de recursos hídricos e em ações e investimentos, em 
qualquer região hidrográfica, mediante proposta enviada pelo órgão gestor e 
aprovação pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CERHI;

- resultados da Primeira Oficina de Sustentabilidade do Sistema de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos, realizada nos dias 13 e 14 de novembro 
de 2017, que contou com a presença de representantes de todos os segmen-
tos que participam do sistema de gerenciamento de recursos hídricos do 
estado do Rio de Janeiro;

- a previsão de arrecadação dos recursos da compensação financeira pelo 
aproveitamento dos recursos hídricos para fins de geração de energia hidre-
létrica (CFURH), para 2018, no valor total de R$ 6.560.000,00 (seis milhões, 
quinhentos e sessenta mil reais),
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Resolve:

Art. 1º - Aprovar os seguintes critérios de distribuição dos recursos da com-
pensação financeira pelo uso da água para geração de energia elétrica para 
os contratos de gestão com entidades delegatárias de funções de agência de 
água no exercício de 2018:

§ 1º – são considerados comitês de bacias hidrográficas (CBHs) de baixa arre-
cadação aqueles que têm a sua arrecadação inferior a 20% (vinte por cento) 
do total arrecadado com a cobrança pela utilização dos recursos hídricos no 
estado do Rio de Janeiro no ano corrente ao do cálculo das previsões de rateio;

§ 2º – a distribuição dos valores, mencionados no caput deste artigo, deverá 
ser feita de forma inversamente proporcional ao valor arrecadado com a 
cobrança pela utilização dos recursos hídricos, e limitado ao valor calculado 
como máximo possível, de modo que reduza ao mínimo a contribuição do 
valor da cobrança no custeio dos contratos de gestão.

§ 3º – Não serão beneficiados, com os recursos da compensação financeira 
pelo uso da água para geração de energia elétrica para os contratos de gestão 
com entidades delegatárias de funções de agência de água, os comitês que 
tiverem sua arrecadação superior a 20% (vinte por cento) do total arrecadado 
com a cobrança pela utilização dos recursos hídricos no estado do Rio de 
Janeiro.

Art 2º – Fica excluído, para o ano de 2018, da distribuição dos recursos da 
compensação financeira pelo uso da água para geração de energia elétrica 
para os contratos de gestão com entidades delegatárias de funções de agên-
cia de água o comitê das bacias hidrográficas dos rios Guandu, da Guarda e 
Guandu Mirim, conforme parágrafo 3º do art 1º.

Art 3º – Para o ano de 2018 o cálculo do rateio dos recursos da compensação 
financeira, estabelecido no §2º do artigo 1º, terá por base o valor máximo de 
R$470.000,00 (quatrocentos e setenta mil reais).

Parágrafo único – Ficam definidos, com base no contido no caput deste artigo, 
os seguintes valores de repasse por Região Hidrográfica:

I - Região hidrográfica I – Baía de Ilha Grande – R$470.000,00 (quatrocentos 
e setenta mil reais);

II - Região hidrográfica III – Médio Paraíba do Sul – R$470.000,00 (quatrocen-
tos e setenta mil reais);

RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 191/17



549 Base Legal para a Gestão das Águas do Estado do Rio de Janeiro (1997-2021)

III - Região hidrográfica IV – Piabanha – R$470.000,00 (quatrocentos e setenta 
mil reais);

IV - Região hidrográfica V – Baía de Guanabara – R$114.480,37 (cento e qua-
torze mil, quatrocentos e oitenta reais e trinta e sete centavos);

V - Região hidrográfica VI – Lagos São João – R$364.400,90 (trezentos e ses-
senta e quatro mil, quatrocentos reais e noventa centavos);

VI - Região hidrográfica VII – Rio Dois Rios – R$470.000,00 (quatrocentos e 
setenta mil reais);

VII - Região hidrográfica VIII – Macaé e das Ostras – R$451.118,74 (quatrocen-
tos e cinquenta e um mil, cento e dezoito reais e setenta e quatro centavos);

VIII - Região hidrográfica IX – Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana – R$470.000,00 
(quatrocentos e setenta mil reais).

Art 4º – São considerados comitês de baixa arrecadação aqueles correspon-
dentes as seguintes regiões hidrográficas: Baía da Ilha Grande, Médio Paraíba 
do Sul, Piabanha, Baía de Guanabara, Lagos São João, Rio Dois Rios, Macaé e 
das Ostras e Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana, conforme o critério estabele-
cido no artigo 1°, parágrafo primeiro. 

Art. 5º - Esta Resolução deverá ser revista anualmente em função das altera-
ções de previsões de arrecadações com a compensação financeira pelo uso 
da água para geração de energia elétrica, com a cobrança pela utilização dos 
recursos hídricos e os valores dos contratos de gestão.

Art. 6º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 13 de dezembro de 2017.

MARIA APARECIDA BORGES PIMENTEL VARGAS

Presidente do Conselho Estadual de Recursos Hídricos

RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 191/17
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RESOLUÇÃO CERHIRJ Nº 192,  
DE 13 DE DEZEMBRO DE 2017

ALTERA OS LIMITES DE CUSTEIO ADMINISTRATIVO 
PARA A ENTIDADE DELEGATÁRIA DE FUNÇÕES 
DE AGÊNCIA DE ÁGUA DO COMITÊ BAÍA DA ILHA 
GRANDE  REGIÃO HIDROGRÁFICA I E DO COMITÊ DA 
REGIÃO HIDROGRÁFICA DA BAÍA DE GUANABARA 
E DOS SISTEMAS LAGUNARES DE MARICÁ E 
JACAREPAGUÁ – REGIÃO HIDROGRÁFICA V.

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:

- o que consta do Processo nº E-07/002.4566/2017;

- a Resolução CERHI-RJ nº 44, de 26 de maio de 2010, que define que os limi-
tes de custeio das despesas de apoio técnico e administrativo das entidades 
delegatárias de funções de agências de água sejam estabelecidos por meio de 
resoluções específicas do Conselho Estadual de Recursos Hídricos para cada 
Região Hidrográfica;

- a Resolução do CERHI-RJ nº 148, de 05 de novembro de 2015, que aprova o 
plano de ações e aplicação dos recursos financeiros no FUNDRHI da subconta 
do comitê Baía da Ilha Grande;

- a Resolução do CBH BIG nº 009, de 20 de outubro de 2015, que aprova o plano 
de ações e aplicação de recursos financeiros constantes na subconta da Região 
Hidrográfica I, do Fundo Estadual de Recursos Hídricos (FUNDRHI);

- a Resolução do CBH BIG nº 012, de 23 de agosto de 2016, que dispõe sobre a 
indicação da Agevap, como entidade delegatária das funções de competência 
de Agência de Água do Comitê Baía de Ilha Grande;

- a Resolução do CBH BIG nº 015, de 08 de maio de 2017, que dispõe sobre a 
indicação da Agevap, como entidade delegatária das funções de competência 
de Agência de Água do Comitê Baía de Ilha Grande;

- a Resolução do CBH BG nº 036, de 10 de outubro de 2016, que dispõe sobre  
o contrato de gestão entre o órgão gestor da política estadual de recursos 
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hídricos, INEA e a Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia do Rio Paraíba 
do Sul (AGEVAP) para exercer funções de competência de Agência de Água do 
Comitê da Baía de Guanabara com a interveniência deste comitê;

- a Resolução do CBH BG nº 042, de 02 de maio de 2017, que dispõe sobre a 
indicação da Agevap, como entidade delegatária das funções de competência 
de Agência de Água do Comitê da Região Hidrográfica da Baía de Guanabara e 
dos Sistemas Lagunares de Maricá e Jacarepaguá;

- que o contrato de gestão a ser celebrado para o atendimento de dois comitês 
de bacia hidrográfica atende ao que preconiza o principio da economicidade, 
que prevê a promoção dos resultados esperados com o menor custo possível;

- a Primeira Oficina de Sustentabilidade do Sistema de Gerenciamento de 
Recursos Hídricos realizada nos dias 13 e 14 de novembro de 2017;

- a previsão de arrecadação dos recursos da compensação financeira pelo apro-
veitamento dos recursos hídricos para fins de geração de energia hidrelétrica 
(CFURH), para 2018, no valor total de R$ 6.560.000,00 (seis milhões quinhentos 
e sessenta mil reais),

Resolve:

Art. 1º - Revogar os artigos 3º e 4º da Resolução CERHI-RJ nº 180, de 12 de 
Julho de 2017, que 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 e do Comitê da Região Hidrográfica da 
Baía de Guanabara e dos Sistemas Lagunares de Maricá e Jacarepaguá – 
Região Hidrográfica V;

Art. 2º - Aprovar como limite de custeio, para o primeiro ano de contrato, o 
valor de R$ 554.294,50 (quinhentos e cinquenta e quatro mil, duzentos e no-
venta e quatro reais e cinquenta centavos), dos recursos do FUNDRHI oriundos 
da cobrança pela utilização dos recursos hídricos, para despesas de custeio da 
Entidade Delegatária do Comitê da Região Hidrográfica da Baía de Guanabara e 
dos Sistemas Lagunares de Maricá e Jacarepaguá; 

Art. 3º - Aprovar como limite de custeio para o primeiro ano do contrato de 
gestão, a destinação do valor de R$ 337.402,95 (trezentos e trinta e sete mil, 
quatrocentos e dois reais e noventa e cinco centavos), dos recursos do FUNDRHI 
oriundos da compensação financeira pela utilização dos recursos hídricos para 
fins de geração de energia elétrica, para a complementação de custeio de 
operacionalização da Entidade Delegatária do Comitê da Região Hidrográfica 

RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 192/17
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da Baía da Ilha Grande e Comitê da Região Hidrográfica da Baía de Guanabara e 
dos Sistemas Lagunares de Maricá e Jacarepaguá, conforme plano de trabalho 
do contrato de gestão.

Art. 4º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 13 de dezembro de 2017.

MARIA APARECIDA BORGES PIMENTEL VARGAS

Presidente do Conselho Estadual de Recursos Hídricos

RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 192/17
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RESOLUÇÃO CERHIRJ Nº 193,  
DE 13 DE DEZEMBRO DE 2017

DISPÕE SOBRE OS LIMITES DE CUSTEIO 
ADMINISTRATIVO PARA A ENTIDADE DELEGATÁRIA 
DE FUNÇÕES DE AGÊNCIA DE ÁGUA 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 E ITABAPOANA.

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:

- o que consta do Processo nº E-07/501.501/2010;

- que a Lei nº 3.239, de 02 de agosto de 1999, em seu art. 55, I, dispõe que o 
Conselho Estadual de Recursos Hídricos deve autorizar a proposta dos Comitês 
de Bacia Hidrográfica para constituição da respectiva Agência de Água;

- que a Lei nº 5.639, de 06 de janeiro de 2010, em seu art. 2, § 2º, dispõe que 
os termos de Contrato de Gestão com as Entidades Delegatárias deverão ser 
submetidos à manifestação do Conselho Estadual de Recursos Hídricos;

- que deverão 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 das Entidades Delegatárias de comitês de 
bacia, conforme disposto na Lei nº 5.639/2010, Art. 13;

- a Resolução CERHI-RJ nº 177, de 12 de Julho de 2017, que aprova a altera-
ção do Plano de Aplicação Plurianual dos Recursos Financeiros no FUNDRHI 
da Subconta do Comitê da Bacia Hidrográfica Médio Paraíba do Sul;

- a Resolução CERHI-RJ nº 182, de 24 de Agosto de 2017, que aprova a altera-
ção do Plano de Aplicação Plurianual dos Recursos Financeiros do FUNDRHI 
na Subconta do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Piabanha e das Sub-Bacias 
Hidrográficas dos Rios Paquequer e Preto;

- a Resolução CBH Rio Dois Rios nº 52, de 12 de setembro de 2017, que dispõe 
sobre a aprovação do Plano de Aplicação de recursos financeiros constantes 
na sub conta do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Dois Rios no FUNDRHI, 
alterando o Plano de Aplicação Plurianual de recursos financeiros aprovados 
pela Resolução CBH-R2R nº 31, de 12 de fevereiro de 2014;
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- a Resolução CERHI-RJ nº 187, de 25 de Outubro de 2017, que aprova a altera-
ção do Plano de Aplicação Plurianual dos Recursos Financeiros do FUNDRHI na 
Subconta do Comitê da Bacia Hidrográfica do Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana;

- a Primeira Oficina de Sustentabilidade do Sistema de Gerenciamento de 
Recursos Hídricos, realizada nos dias 13 e 14 de novembro de 2017;

- a previsão de arrecadação dos recursos da compensação financeira pelo 
aproveitamento dos recursos hídricos para fins de geração de energia hidre-
létrica (CFURH), para 2018, no valor total de R$ 6.560.000,00 (seis milhões, 
quinhentos e sessenta mil reais),

Resolve:

Art. 1º - Aprovar como limite de custeio, para o ano de 2018, para o contrato 
de gestão celebrado entre INEA e AGEVAP, com interveniência dos CBHs 
MPS, Piabanha, Rio Dois Rios e BPSI, o valor de R$ 648.791,32 (seiscentos e 
quarenta e oito mil, setecentos e noventa e um reais e trinta e dois centavos) 
dos recursos da subconta FUNDRHI oriundos da cobrança pela utilização 
dos recursos hídricos, para despesas de custeio da Entidade Delegatária dos 
Comitês supracitados.

Parágrafo único – O montante mencionado acima será dividido igualmente 
entre as subcontas de cada comitê mencionado, perfazendo o total de R$ 
162.197,83 (cento e sessenta e dois mil, cento e noventa e sete reais e oitenta 
e três centavos) por comitê. 

Art. 2º - Aprovar como limite de custeio a destinação do valor de R$ 
1.820.188,71 (um milhão, oitocentos e vinte mil, cento e oitenta e oito reais 
e setenta e um centavos), para o ano de 2018, dos recursos do FUNDRHI 
oriundos da compensação financeira pela utilização dos recursos hídricos 
para fins de geração de energia elétrica, para a complementação de custeio 
da operacionalização da Entidade Delegatária dos comitês MPS, Piabanha, Rio 
Dois Rios e BPSI.

Art. 3º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 13 de dezembro de 2017.

MARIA APARECIDA BORGES PIMENTEL VARGAS

Presidente do Conselho Estadual de Recursos Hídricos

RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 193/17



555 Base Legal para a Gestão das Águas do Estado do Rio de Janeiro (1997-2021)

RESOLUÇÃO CERHIRJ Nº 194,  
DE 13 DE DEZEMBRO DE 2017

DISPÕE SOBRE A ATUALIZAÇÃO DO PREÇO 
PÚBLICO UNITÁRIO – PPU DA METODOLOGIA DA 
COBRANÇA PELO USO DOS RECURSOS HÍDRICOS DA 
REGIÃO HIDROGRÁFICA VI  COMITÊ DAS BACIAS 
HIDROGRÁFICAS DAS LAGOAS DE ARARUAMA E 
SAQUAREMA E DOS RIOS SÃO JOÃO E UNA.

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:

- o art. 27 da Lei Estadual nº 3.239, de 02 de agosto de 1999, que trata do 
objetivo da cobrança pelo uso de recursos hídricos;

- o art. 55, inciso VII da Lei Estadual nº 3.239, de 02 de agosto de 1999, que 
dispõe sobre a competência dos comitês quanto a definição de valores a se-
rem cobrados, bem como seus critérios, submetendo a avaliação ao CERHI-RJ;

- o art. 45, inciso XI da Lei Estadual nº 3.239, de 02 de agosto de 1999, que 
estabelece como competência do CERHI a homologação dos critérios para a 
cobrança pelo uso de recursos hídricos encaminhados pelos comitês;

- a Lei Estadual nº 4.247, de 16 de dezembro de 2003, e suas alterações poste-
riores, que dispõem sobre a cobrança pela utilização de recursos hídricos de 
domínio do Estado do Rio de Janeiro;

- a resolução do CBH Lagos São João nº 68, de 04 de dezembro de 2017, que 
dispõe sobre a atualização do Preço Público Unitário – PPU da metodologia da 
cobrança pelo uso dos recursos hídricos no Comitê das Bacias Hidrográficas 
das Lagoas de Araruama e Saquarema e dos Rios São João e Una – CBH LSJ,

Resolve:

Art. 1º - Homologar e manter, conforme disposto no artigo 19 da Lei Estadual 
nº 4.247/2003, a fórmula de cálculo e demais condições da cobrança pelo uso 
dos recursos hídricos na região hidrográfica Lagos São João.

Parágrafo 1º – O valor do Preço Público Unitário – PPU para todos os setores 
usuários da Região hidrográfica VI - Comitê das Bacias Hidrográficas das 
Lagoas de Araruama e Saquarema e dos Rios São João e Una será o dobro do 
valor estabelecido no artigo 19 da Lei Estadual nº 4.247/2003.
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Parágrafo 2º– O valor atualizado definido no parágrafo primeiro entrará em 
vigor no dia 01 de janeiro de 2018.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 13 de dezembro de 2017.

MARIA APARECIDA BORGES PIMENTEL VARGAS

Presidente do Conselho Estadual de Recursos Hídricos

RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 194/17



557 Base Legal para a Gestão das Águas do Estado do Rio de Janeiro (1997-2021)

RESOLUÇÃO CERHIRJ Nº 195,  
DE 25 DE ABRIL DE 2018

APROVA O PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL, 
PARA OS ANOS DE 2018 A 2022, DOS RECURSOS 
FINANCEIROS CONSTANTES NO FUNDRHI DA 
SUBCONTA DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA 
DO MACAÉ.

O CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS, no uso das suas atribuições 
legais instituído pela Lei nº 3.239, de 02 de agosto de 1999, considerando:

- o disposto no artigo 9º do Decreto Estadual nº 35.724, de 18 de junho de 
2004, que dispõe sobre a regulamentação do art. 47 da Lei nº 3.239, de 02 de 
agosto de 1999, que autoriza o poder executivo a instituir o Fundo Estadual 
de Recursos Hídricos - FUNDRHI, e dá outras providências;

- a Resolução CBH Macaé nº 18, de 19 de novembro de 2010, que aprova o 
financiamento para o INEA elaborar estudos e projetos na Região Hidrográfica 
VIII do Estado do Rio de Janeiro com recursos do Fundo Estadual de Recursos 
Hídricos – FUNDRHI;

- a Resolução CBH Macaé nº 50, de 01 de agosto de 2014, que institui o Plano 
Plurianual de Investimentos da Região Hidrográfica dos rios Macaé e das 
Ostras para o período de 2014-2017;

- a Resolução CBH Macaé nº 80/2017, de 08 de dezembro de 2017, que Institui 
o Plano Plurianual de Investimentos da Região Hidrográfica dos rios Macaé e 
das Ostras para o período de 2018-2021;

- conforme análise das Câmaras Técnicas de Instrumentos de Gestão e 
Institucional e Legal.

Resolve:

Art. 1º - Aprovar o Plano de Aplicação Plurianual do Comitê de Bacia 
Hidrográfica do Macaé e das Ostras, para os anos de 2018 a 2021, no valor 
de R$ 9.479.462,79 (nove milhões, quatrocentos e setenta e nove mil, qua-
trocentos e sessenta e dois reais, setenta e nove centavos), conforme nova 
previsão de arrecadação dos recursos da subconta FUNDRHI da respectiva 
região, passando a vigorar a redação abaixo para as seguintes ações: 
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I - R$ 2.320.000,00 (dois milhões e trezentos e vinte mil reais) para: 
Investimento em saneamento nas áreas urbanas;

II - R$ 1.283.235,01 (um milhão, duzentos e oitenta e três mil, duzentos e 
trinta e cinco reais e um centavo) para: Custeio da Entidade Delegatária 
(Cumprimento das Metas do Contrato de Gestão);

III - R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) para: Rede de monitoramento de 
Recursos Hídricos e Alerta de Cheias;

IV - R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais) para: Manutenção da plata-
forma de Geoprocessamento da RH VIII do Estado do Rio de Janeiro;

V - R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) para: Fomento à regularização ambien-
tal das propriedades rurais – boas práticas e acompanhamento dos efeitos 
dos Pagamentos por Serviços Ambientais: Programa Produtor de Água – PSA;

VI - R$ 436.227,78 (quatrocentos e trinta e seis mil, duzentos e vinte e sete reais e 
setenta e oito centavos) para: Inventário e Proteção Participativa de Nascentes;

VII - R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) para: Identificação e Restauração de 
Áreas de Preservação Permanente (APP) e recuperação de áreas degradadas;

VIII - R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) para: Programa 
Estratégico de Comunicação e Mobilização Social;

IX - R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) para: Educação Ambiental – EA;

X - R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais) para: Enquadramento das 
Águas Superficiais;

XI - R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) para: Ordenamento do Turismo;

XII - R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) para: Cadastro de usuários de água, 
outorga de direito de uso vinculado ao alcance gradual de índices de eficiên-
cia no uso e fiscalização - COF;

Art. 2º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 25 de abril de 2018.

MARIA APARECIDA BORGES PIMENTEL VARGAS

Presidente do Conselho Estadual de Recursos Hídricos

RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 195/18
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RESOLUÇÃO CERHIRJ Nº 197,  
DE 15 DE AGOSTO DE 2018

DISPÕE SOBRE O PROCEDIMENTO PARA 
ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS PÚBLICOS UNITÁRIOS 
COBRADOS PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS 
DE DOMÍNIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 
DE QUE TRATA A LEI ESTADUAL Nº 4.247, DE 16 DE 
DEZEMBRO DE 2003.

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:

- o art. 27, da Lei Estadual nº 3.239, de 02 de agosto de 1999, em especial, os 
objetivos da cobrança: o reconhecimento da água com um bem econômico; 
o incentivo a racionalização do uso da água; a obtenção de recursos para 
financiamento dos programas e intervenções contemplados nos planos de 
recursos hídricos; 

- o inciso VIII do art. 45 da Lei Estadual nº 3.239, de 02 de agosto de 1999, que 
trata da competência do Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CERHI-RJ 
de estabelecer as diretrizes complementares para implementação da Política 
Estadual de Recursos Hídricos, para aplicação de seus instrumentos e para 
atuação do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos - SEGRHI; 

- o inciso XI do art. 45 da Lei Estadual nº 3.239, de 02 de agosto de 1999, que 
trata da competência do Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CERHI-RJ 
de estabelecer critérios gerais para a outorga de direitos de uso de recursos 
hídricos e para a cobrança por seu uso, e homologar os feitos encaminhados 
pelos CBHs; 

- a Lei Estadual nº 4.247, de 16 de dezembro de 2003, e suas alterações pos-
teriores, que dispõe sobre a cobrança pela utilização de recursos hídricos de 
domínio do Estado do Rio de Janeiro;

- a Resolução CNRH nº 192, de 19 de dezembro de 2017, que dispõe sobre o 
procedimento para atualização dos preços públicos unitários cobrados pelo 
uso de recursos hídricos de domínio da União, de que trata a Lei nº 9.433, de 
8 de janeiro de 1997;

- a Resolução CBH Rio Dois Rios nº 56, de 20 de março de 2018, que dispõe so-
bre o procedimento para atualização dos preços públicos unitários cobrados 
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pelo uso de recursos hídricos no território do Comitê de Bacia Hidrográfica 
Rio Dois Rios;

- a Carta CBH MPS nº 32, de 23 de fevereiro de 2018, que pleiteia a elaboração 
de uma resolução CERHI-RJ que determine índice de reajuste anual dos preços 
públicos unitários;

- o Ofício CBH LSJ nº 28, de 10 de maio de 2018, que pleiteia a elaboração de 
uma resolução CERHI-RJ que determine índice de reajuste anual dos preços 
públicos unitários;

- a Carta CBH BPSI nº 49, de 11 de maio de 2018, que pleiteia a elaboração de 
uma resolução CERHI-RJ que determine índice de reajuste anual dos preços 
públicos unitários;

- a Carta CBH Piabanha nº 32, de 22 de maio de 2018, que pleiteia a elabora-
ção de uma resolução CERHI-RJ que determine índice de reajuste anual dos 
preços públicos unitários;

- o Ofício CBH Macaé e Ostras nº 28, de 28 de maio de 2018, que pleiteia a 
elaboração de uma resolução CERHI-RJ que determine índice de reajuste dos 
preços públicos unitários;

- a Carta CBH BIG nº 04, de 06 de junho de 2018, que pleiteia a elaboração de uma 
resolução CERHI-RJ que determine índice de reajuste dos preços públicos unitários;

- a Carta VI ECOB, item 2, de 17 de maio de 2018, realizado em Maricá,

Resolve:

Art. 1º - Estabelecer procedimentos para a atualização dos preços públicos 
unitários cobrados pelo uso de recursos hídricos de domínio do Estado do Rio 
de Janeiro.

Art. 2º - Os preços públicos unitários definidos para a cobrança pelo uso de 
recursos hídricos de domínio do Estado do Rio de Janeiro serão atualizados 
com base na variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - 
IPCA do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE ou de índice que 
vier a sucedê-lo.

§ 1º – Os Comitês de Bacia Hidrográfica do Estado do Rio de Janeiro poderão 
submeter à aprovação do CERHI-RJ, até o dia 30 de junho de cada ano, meca-
nismos de adequação e atualização de valores a serem cobrados no ano subse-
quente pelo uso dos recursos hídricos de domínio do Estado do Rio de Janeiro.

§ 2º – Os Comitês de Bacia Hidrográfica de rios de domínio do Estado do Rio 
de Janeiro poderão apresentar ao CERHI-RJ proposta de outro índice oficial, 

RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 197/18
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desde que devidamente justificada, para o exercício subsequente a aprovação 
da matéria no plenário do Conselho.

§ 3º – O Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CERHI-RJ deverá, para 
aplicação no exercício subsequente, aprovar a proposta de novo índice de 
que trata o parágrafo anterior até 30 de outubro do ano em que o Comitê 
submeter à proposta ao Conselho.

Art. 3º - A apuração do índice a que se refere o Art. 2º se dará de forma 
acumulada pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir do mês de 
outubro no exercício financeiro anterior.

Art. 4º- A aplicação do índice do que trata o artigo anterior será feito sobre 
o preço público unitário vigente e com entrada em vigor a partir do 1º de 
janeiro do ano subsequente.

Art. 5º - Caberá a Secretaria de Estado do Ambiente (SEA) e ao Instituto 
Estadual do Ambiente (INEA):

I - verificar e dar publicidade do IPCA/IBGE acumulado, a que se refere o 
artigo 4º desta Resolução, no prazo de até 15 (quinze) dias após a publicação 
do índice do mês de setembro de cada ano pelo IBGE;

II - dar publicidade aos preços públicos unitários que terão vigência para o 
exercício financeiro do ano seguinte a apuração do índice no prazo de 15 
(quinze) dias após a publicação de que trata o inciso I deste Artigo.

Art. 6º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 15 de agosto de 2018.

MARIA APARECIDA BORGES PIMENTEL VARGAS

Presidente do Conselho Estadual de Recursos Hídricos

RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 197/18
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RESOLUÇÃO CERHIRJ Nº 199,  
DE 24 DE OUTUBRO DE 2018

DISPÕE SOBRE CRITÉRIOS DE DISTRIBUIÇÃO DOS 
RECURSOS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA 
UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS PARA GERAÇÃO 
DE ENERGIA HIDRELÉTRICA PARA OS CONTRATOS DE 
GESTÃO COM ENTIDADES DELEGATÁRIAS DE FUNÇÕES 
DE AGÊNCIA DE ÁGUA PARA O ANO DE 2019.

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:

- que a Lei Estadual nº 3.239, de 02 de agosto de 1999, em seu art. 55, I, dispõe 
que o Conselho Estadual de Recursos Hídricos deve autorizar a proposta dos 
Comitês de Bacia Hidrográfica para constituição da respectiva Agência de Água;

- que a Lei Estadual nº 5.639, de 06 de janeiro de 2010, em seu art. 2º, § 2º, 
dispõe que os termos de Contrato de Gestão com as Entidades Delegatárias 
de Funções de Agência de Água deverão ser submetidos à manifestação do 
Conselho Estadual de Recursos Hídricos;

- que a Lei Estadual nº 5.639, de 06 de janeiro de 2010, em seu art. 13, deter-
mina que dos valores arrecadados com as demais receitas do Fundo Estadual 
de Recursos Hídricos – FUNDRHI, serão aplicados no mínimo 50% nos contra-
tos de gestão das Entidades Delegatárias de comitês de bacia com baixa arre-
cadação pela cobrança sobre os usos dos recursos hídricos, sendo o restante 
aplicado no órgão gestor de recursos hídricos e em ações e investimentos, em 
qualquer região hidrográfica, mediante proposta enviada pelo órgão gestor e 
aprovação pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CERHI-RJ;

- a Resolução CERHI-RJ nº 191, de 13 de dezembro de 2017, que dispõe 
sobre critérios de distribuição dos recursos da compensação financeira pela 
utilização de recursos hídricos para geração de energia hidrelétrica para os 
contratos de gestão com entidades delegatárias de funções de agência de 
água para o ano de 2018;

- os resultados da Primeira Oficina de Sustentabilidade do Sistema de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos, realizada nos dias 13 e 14 de novembro 
de 2017, que contou com a presença de representantes de todos os segmen-
tos que participam do sistema de gerenciamento de recursos hídricos do 
estado do Rio de Janeiro;
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- os resultados dos debates realizados entre a Secretaria de Estado do Ambiente 
e o Fórum Fluminense de Comitês de Bacia Hidrográfica (14/06/2018), entre 
os Comitês no Fórum Fluminense (04/07/18, 14/08/18 e 18/09/18) e, poste-
riormente, no âmbito deste Conselho, entre a SEA, os Comitês, as Entidades 
Delegatárias e os coordenadores dos grupos de trabalho e das câmaras 
técnicas (09/10/2018);

- o ofício SEA/SUBSEGH nº 181/2018, de 11 de setembro de 2018, sobre o cus-
teio dos contratos de gestão vigentes, que foi enviado ao CERHI-RJ, ao FFCBH, 
a todos os Comitês Fluminenses e às Entidades Delegatárias (AGEVAP e CILSJ) 
com propostas de distribuição dos recursos da compensação financeira para 
custeio dos contratos de gestão de comitês com baixa arrecadação;

- que a reunião realizada em 09/10/2018 teve como resultado a celebração de 
um acordo entre os presentes sobre a repartição dos recursos da compensa-
ção financeira pelo aproveitamento dos recursos hídricos para fins de geração 
de energia hidrelétrica (CFURH) para custeio dos contratos de gestão de 
baixa arrecadação, levando-se em consideração a manutenção dos contratos 
vigentes para o ano de 2019 e o menor aporte possível de recursos do saldo 
existente nesta fonte;

- a previsão de arrecadação dos recursos da compensação financeira pelo 
aproveitamento dos recursos hídricos para fins de geração de energia hidre-
létrica (CFURH), para 2019, no valor total de R$ 3.888.888,00 (três milhões, 
oitocentos e oitenta e oito mil, oitocentos e oitenta e oito reais),

Resolve:

Art. 1º - Aprovar os seguintes critérios de distribuição dos recursos da 
compensação financeira pela utilização de recursos hídricos para geração de 
energia hidrelétrica para os contratos de gestão com Entidades Delegatárias 
de Funções de Agência de Água no exercício de 2019:

§ 1º – são considerados Comitês de Bacias Hidrográficas (CBHs) de baixa arre-
cadação aqueles que têm a sua arrecadação inferior a 20% (vinte por cento) 
do total arrecadado com a cobrança pela utilização dos recursos hídricos no 
estado do Rio de Janeiro no ano corrente ao do cálculo das previsões de rateio;

§ 2º – Não serão beneficiados, com os recursos da compensação financeira 
pela utilização de recursos hídricos para geração de energia hidrelétrica para 
os contratos de gestão com Entidades Delegatárias de Funções de Agência de 
Água, os Comitês que tiverem sua arrecadação superior a 20% (vinte por cen-
to) do total arrecadado com a cobrança pela utilização dos recursos hídricos 
no estado do Rio de Janeiro.

RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 199/18
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Art 2º – Fica excluído, para o ano de 2019, da distribuição dos recursos da 
compensação financeira pela utilização de recursos hídricos para geração de 
energia hidrelétrica para os contratos de gestão com Entidades Delegatárias 
de Funções de Agência de Água o Comitê das Bacias Hidrográficas dos rios 
Guandu, da Guarda e Guandu Mirim, conforme parágrafo 1º do art 1º.

Art 3º – Para o ano de 2019, do total do saldo da conta “D” referente à 
CFURH, do dia 24 de outubro de 2018, igual a R$ 3.800.161,09 (três milhões, 
oitocentos mil, cento e sessenta e um reais e nove centavos), será utilizado 
o valor de R$1.393.405,24 (hum milhão, trezentos e noventa e três mil, qua-
trocentos e cinco reais e vinte e quatro centavos) para complementar o total 
de R$3.287.849,22 (três milhões, duzentos e oitenta e sete mil, oitocentos e 
quarenta e nove reais e vinte e dois centavos) a título de rateio dos recursos 
da compensação financeira definido da seguinte forma para cada Região 
Hidrográfica:

I - Região Hidrográfica I – Baía de Ilha Grande – R$458.051,41 (quatrocentos e 
cinquenta e oito mil, cinquenta e um reais e quarenta e um centavos);

II - Região Hidrográfica III – Médio Paraíba do Sul – R$463.355,10 (quatrocen-
tos e sessenta e três mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e dez centavos);

III - Região Hidrográfica IV – Piabanha – R$463.355,10 (quatrocentos e sessen-
ta e três mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e dez centavos);

IV - Região Hidrográfica V – Baía de Guanabara – R$248.757,66 (duzentos 
e quarenta e oito mil, setecentos e cinquenta e sete reais e sessenta e seis 
centavos);

V - Região Hidrográfica VI – Lagos São João – R$396.114,01 (trezentos e no-
venta e seis mil, cento e quatorze reais e um centavo);

VI - Região Hidrográfica VII – Rio Dois Rios – R$463.355,10 (quatrocentos e 
sessenta e três mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e dez centavos);

VII - Região Hidrográfica VIII – Macaé e das Ostras – R$331.505,74 (trezentos e 
trinta e um mil, quinhentos e cinco reais e setenta e quatro centavos);

VIII - Região Hidrográfica IX – Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana – R$463.355,10 
(quatrocentos e sessenta e três mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e dez 
centavos).

Art. 4º – São considerados comitês de baixa arrecadação aqueles correspon-
dentes às seguintes regiões hidrográficas: Baía da Ilha Grande, Médio Paraíba 
do Sul, Piabanha, Baía de Guanabara, Lagos São João, Rio Dois Rios, Macaé e 
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das Ostras e Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana, conforme o critério estabele-
cido no artigo 1º, parágrafo primeiro. 

Art. 5º - Esta Resolução deverá ser revista anualmente em função das alterações 
de previsões de arrecadações com a compensação financeira pela utilização de 
recursos hídricos para geração de energia hidrelétrica, com a cobrança pela 
utilização dos recursos hídricos e os valores dos contratos de gestão.

Art. 6º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 24 de outubro de 2018.

MARIA APARECIDA BORGES PIMENTEL VARGAS

Presidente do Conselho Estadual de Recursos Hídricos

RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 199/18
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RESOLUÇÃO CERHIRJ Nº 200,  
DE 24 DE OUTUBRO DE 2018

DISPÕE SOBRE A ATUALIZAÇÃO DO PREÇO PÚBLICO 
UNITÁRIO – PPU DA METODOLOGIA DA COBRANÇA 
PELO USO DOS RECURSOS HÍDRICOS REGIÃO 
HIDROGRÁFICA IV  COMITÊ PIABANHA.

O CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS, no uso das suas atribuições 
legais, instituído pela Lei nº 3.239, de 02 de agosto de 1999, considerando:

- o art. 27 da Lei Estadual nº 3.239, de 02 de agosto de 1999, que trata do 
objetivo da cobrança pelo uso de recursos hídricos;

- o art. 55, inciso VII da Lei Estadual nº 3.239, de 02 de agosto de 1999, que 
dispõe sobre a competência dos comitês quanto a definição de valores a serem 
cobrados, bem como seus critérios, submetendo a homologação do CERHI-RJ;

- o art. 45, inciso XI da Lei Estadual nº 3.239, de 02 de agosto de 1999, que 
estabelece como competência do CERHI estabelecer critérios gerais para a 
cobrança pelo uso de recursos hídricos e homologar os feitos encaminhados 
pelos comitês;

- a Lei Estadual nº 4.247, de 16 de dezembro de 2003, e suas alterações pos-
teriores, que dispõe sobre a cobrança pela utilização de recursos hídricos de 
domínio do Estado do Rio de Janeiro;

- a Resolução CERHI-RJ nº 163, de 14 de dezembro de 2016, que dispõe sobre 
dispõe sobre a atualização do Preço Público Unitário – PPU da metodologia da 
cobrança pelo uso dos recursos hídricos região hidrográfica IV - Comitê Piabanha.

- a Resolução CERHI-RJ nº 197, de 15 de agosto de 2018, que dispõe sobre o 
procedimento para atualização dos Preços Públicos Unitários cobrados pelo uso 
de recursos hídricos de domínio do Estado do Rio de Janeiro, de que trata a Lei 
Estadual nº 4.247, de 16 de dezembro de 2003.

- a resolução do Comitê Piabanha nº 37/2016, que dispõe sobre atualização do 
preço público – PPU da metodologia da cobrança pelo uso dos recursos hídricos 
região hidrográfica IV - comitê Piabanha.

- a resolução do Comitê Piabanha nº 48/2018, que dispõe sobre reajuste no 
valor do Preço Público Unitário – PPU da metodologia da cobrança pelo uso dos 
recursos hídricos na região hidrográfica VI - Piabanha e dá outras providências.
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Resolve:

Art. 1º - Homologar o valor do Preço Público Unitário – PPU para todos os 
setores usuários da Região hidrográfica VI - Piabanha, passando a vigorar os 
valores abaixo: 

I - Setor do Saneamento, da Indústria e Outros = R$0,05/m3 (cinco centavos de 
real por metro cúbico) 

II - Setor Agropecuário = R$0,00125/m3 (cento e vinte e cinco milésimos de 
centavos de real por metro cúbico) 

III - Setor da Aquicultura = R$0,001/m3 (um décimo de centavo de real por 
metro cúbico)

Parágrafo único – O valor homologado no caput deste artigo entrará em vigor 
no dia 01 de janeiro de 2019.

Art. 2º - Manter, conforme disposto nos artigos 19 e 20 da Lei Estadual nº 
4.247/2003, a fórmula de cálculo e demais condições da cobrança pelo uso dos 
recursos hídricos na Região Hidrográfica Médio Paraíba do Sul.

Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 24 de outubro de 2018.

MARIA APARECIDA BORGES PIMENTEL VARGAS

Presidente do Conselho Estadual de Recursos Hídricos

RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 200/18
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RESOLUÇÃO CERHIRJ Nº 201,  
DE 24 DE OUTUBRO DE 2018

DISPÕE SOBRE A ATUALIZAÇÃO DO PREÇO PÚBLICO 
UNITÁRIO – PPU DA METODOLOGIA DA COBRANÇA 
PELO USO DOS RECURSOS HÍDRICOS REGIÃO 
HIDROGRÁFICA VIII  COMITÊ MACAÉ E DAS OSTRAS.

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:

- o art. 27 da Lei Estadual nº 3.239, de 02 de agosto de 1999, que trata do 
objetivo da cobrança pelo uso de recursos hídricos;

- o art. 55, inciso VII da Lei Estadual nº 3.239, de 02 de agosto de 1999, que 
dispõe sobre a competência dos comitês quanto a definição de valores a serem 
cobrados, bem como seus critérios, submetendo a homologação do CERHI-RJ;

- o art. 45, inciso XI da Lei Estadual nº 3.239, de 02 de agosto de 1999, que esta-
belece como competência do CERHI estabelecer critérios gerais para a cobrança 
pelo uso de recursos hídricos e homologar os feitos encaminhados pelos comitês;

- a Lei Estadual nº 4.247, de 16 de dezembro de 2003, e suas alterações pos-
teriores, que dispõem sobre a cobrança pela utilização de recursos hídricos de 
domínio do Estado do Rio de Janeiro;

- a Resolução CERHI-RJ nº 166, de 14 de dezembro de 2016, que dispõe sobre a 
atualização do Preço Público Unitário – PPU da metodologia da cobrança pelo 
uso dos recursos hídricos Região Hidrográfica VIII - Comitê Macaé e das Ostras.

- a Resolução CERHI-RJ nº 197, de 15 de agosto de 2018, que dispõe sobre o 
procedimento para atualização dos Preços Públicos Unitários cobrados pelo uso 
de recursos hídricos de domínio do Estado do Rio de Janeiro, de que trata a Lei 
Estadual nº 4.247, de 16 de dezembro de 2003.

- a Resolução do Comitê Macaé e das Ostras nº 73/2016, que dispõe sobre atu-
alização do Preço Público Unitário – PPU da metodologia da cobrança pelo uso 
dos recursos hídricos da região hidrográfica VIII - Comitê Macaé e das Ostras.

- a Resolução do Comitê Macaé e das Ostras nº 84/2018, que dispõe sobre atuali-
zação do Preço Público Unitário – PPU da metodologia da cobrança pelo uso dos 
recursos hídricos na região hidrográfica dos rios Macaé e das Ostras - Comitê Macaé.
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RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 201/18

Resolve:

Art. 1º - Homologar o valor do Preço Público Unitário – PPU para todos os 
setores usuários da Região hidrográfica VIII – Macaé e das Ostras, passando 
a vigorar o valor de R$0,05/m3 (cinco centavos de real por metro cúbico) para 
todos os setores usuários.

Parágrafo único – O valor homologado entrará em vigor no dia 01 de janeiro 
de 2019.

Art. 2º - Manter, conforme disposto nos artigos 19 e 20 da Lei Estadual nº 
4.247/2003, a fórmula de cálculo e demais condições da cobrança pelo uso dos 
recursos hídricos na Região Hidrográfica Macaé e das Ostras.

Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 24 de outubro de 2018.

MARIA APARECIDA BORGES PIMENTEL VARGAS

Presidente do Conselho Estadual de Recursos Hídricos
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RESOLUÇÃO CERHIRJ Nº 202,  
DE 24 DE OUTUBRO DE 2018

DISPÕE SOBRE A ATUALIZAÇÃO DO PREÇO PÚBLICO 
UNITÁRIO – PPU DA METODOLOGIA DA COBRANÇA 
PELO USO DOS RECURSOS HÍDRICOS REGIÃO 
HIDROGRÁFICA III  COMITÊ MÉDIO PARAÍBA DO SUL.

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:

- o art. 27 da Lei Estadual nº 3.239, de 02 de agosto de 1999, que trata do 
objetivo da cobrança pelo uso de recursos hídricos;

- o art. 55, inciso VII da Lei Estadual nº 3.239, de 02 de agosto de 1999, que 
dispõe sobre a competência dos comitês quanto a definição de valores a serem 
cobrados, bem como seus critérios, submetendo a homologação do CERHI-RJ;

- o art. 45, inciso XI da Lei Estadual nº 3.239, de 02 de agosto de 1999, que 
estabelece como competência do CERHI estabelecer critérios gerais para a 
cobrança pelo uso de recursos hídricos e homologar os feitos encaminhados 
pelos comitês;

- a Lei Estadual nº 4.247, de 16 de dezembro de 2003, e suas alterações pos-
teriores, que dispõem sobre a cobrança pela utilização de recursos hídricos de 
domínio do Estado do Rio de Janeiro;

- a Resolução CERHI-RJ nº 162, de 14 de dezembro de 2016, que dispõe sobre a 
atualização do Preço Público Unitário – PPU da metodologia da cobrança pelo 
uso dos recursos hídricos Região Hidrográfica III - Comitê Médio Paraíba do Sul.

- a Resolução CERHI-RJ nº 197, de 15 de agosto de 2018, que dispõe sobre o 
procedimento para atualização dos Preços Públicos Unitários cobrados pelo uso 
de recursos hídricos de domínio do Estado do Rio de Janeiro, de que trata a Lei 
Estadual nº 4.247, de 16 de dezembro de 2003.

- a resolução do Comitê Médio Paraíba do Sul nº 59/2016, que dispõe sobre 
atualização do preço público – PPU da metodologia da cobrança pelo uso dos 
recursos hídricos região hidrográfica III - comitê Médio Paraíba do Sul.

- a resolução do Comitê Médio Paraíba do Sul nº 79/2018, que dispõe sobre 
reajuste no valor do Preço Público Unitário – PPU da metodologia da cobrança 
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pelo uso dos recursos hídricos na região hidrográfica do Médio Paraíba do Sul e 
dá outras providências.

Resolve:

Art. 1º - Homologar o valor do Preço Público Unitário – PPU para todos os 
setores usuários da Região hidrográfica III - Médio Paraíba do Sul, passando a 
vigorar os valores abaixo: 

I - Setor do Saneamento, da Indústria e Outros = R$0,05/m3 (cinco centavos de 
real por metro cúbico) 

II - Setor Agropecuário = R$0,00125/m3 (cento e vinte e cinco milésimos de 
centavos de real por metro cúbico) 

III - Setor da Aquicultura = R$0,001/m3 (um décimo de centavo de real por 
metro cúbico)

Parágrafo único – O valor homologado no caput deste artigo entrará em vigor 
no dia 01 de janeiro de 2019.

Art. 2º - Manter, conforme disposto nos artigos 19 e 20 da Lei Estadual nº 
4.247/2003, a fórmula de cálculo e demais condições da cobrança pelo uso dos 
recursos hídricos na Região Hidrográfica Médio Paraíba do Sul.

Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 24 de outubro de 2018.

MARIA APARECIDA BORGES PIMENTEL VARGAS

Presidente do Conselho Estadual de Recursos Hídricos

RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 202/18
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RESOLUÇÃO CERHIRJ Nº 203,  
DE 24 DE OUTUBRO DE 2018

DISPÕE SOBRE A ATUALIZAÇÃO DO PREÇO PÚBLICO 
UNITÁRIO – PPU DA METODOLOGIA DA COBRANÇA 
PELO USO DOS RECURSOS HÍDRICOS REGIÃO 
HIDROGRÁFICA VII  COMITÊ RIO DOIS RIOS.

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:

- o art. 27 da Lei Estadual nº 3.239, de 02 de agosto de 1999, que trata do 
objetivo da cobrança pelo uso de recursos hídricos.

- o art. 55, inciso VII da Lei Estadual nº 3.239, de 02 de agosto de 1999, que 
dispõe sobre a competência dos comitês quanto a definição de valores a serem 
cobrados, bem como seus critérios, submetendo a homologação do CERHI-RJ.

- o art. 45, inciso XI da Lei Estadual nº 3.239, de 02 de agosto de 1999, que esta-
belece como competência do CERHI estabelecer critérios gerais para a cobrança 
pelo uso de recursos hídricos e homologar os a homologação dos critérios para 
a cobrança pelo uso de recursos hídricos feitos encaminhados pelos comitês.

- a Lei Estadual nº 4.247, de 16 de dezembro de 2003, e suas alterações pos-
teriores, que dispõem sobre a cobrança pela utilização de recursos hídricos de 
domínio do Estado do Rio de Janeiro.

- a Resolução CERHI-RJ nº 156, de 24 de agosto de 2016, que dispõe sobre a 
atualização do Preço Público Unitário – PPU da metodologia da cobrança pelo 
uso dos recursos hídricos Região Hidrográfica VII - Comitê Rio Dois Rios.

- a Resolução CERHI-RJ nº 197, de 15 de agosto de 2018, que dispõe sobre o 
procedimento para atualização dos Preços Públicos Unitários cobrados pelo uso 
de recursos hídricos de domínio do Estado do Rio de Janeiro, de que trata a Lei 
Estadual nº 4.247, de 16 de dezembro de 2003.

- a resolução do Comitê Rio Dois Rios nº 47/2016, que dispõe sobre atualização 
do preço público – PPU da metodologia da cobrança pelo uso dos recursos 
hídricos região hidrográfica VII - comitê Rio Dois Rios.

- a resolução do Comitê Rio Dois Rios nº 57/2018, que dispõe sobre o valor do 
preço público – PPU da metodologia da cobrança pelo uso dos recursos hídricos 
na bacia hidrográfica do Rio Dois Rios.
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Resolve:

Art. 1º - Homologar o valor do Preço Público Unitário – PPU para todos os 
setores usuários da Região Hidrográfica Rio Dois Rios, passando a vigorar os 
valores abaixo: 

I - Setor do Saneamento, da Indústria e Outros = R$0,08/m3 (oito centavos de 
real por metro cúbico)

II - Setor Agropecuário = R$0,002/m3 (dois décimos de centavo de real por 
metro cúbico)

III - Setor da Aquicultura = R$0,0016/m3 (dezesseis centésimos de centavos de 
real por metro cúbico)

Parágrafo único – O valor homologado no caput deste artigo entrará em vigor 
no dia 01 de janeiro de 2019.

Art. 2º - Manter, conforme disposto nos artigos 19 e 20 da Lei Estadual nº 
4.247/2003, a fórmula de cálculo e demais condições da cobrança pelo uso dos 
recursos hídricos na Região Hidrográfica Rio Dois Rios.

Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 24 de outubro de 2018.

MARIA APARECIDA BORGES PIMENTEL VARGAS

Presidente do Conselho Estadual de Recursos Hídricos

RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 203/18
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RESOLUÇÃO CERHIRJ Nº 204,  
DE 24 DE OUTUBRO DE 2018

DISPÕE SOBRE A ATUALIZAÇÃO NO VALOR DO 
PREÇO PÚBLICO UNITÁRIO – PPU DA METODOLOGIA 
DA COBRANÇA PELO USO DOS RECURSOS HÍDRICOS 
REGIÃO HIDROGRÁFICA IX  BAIXO PARAÍBA DO 
SUL E ITABAPOANA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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:

- o art. 27 da Lei Estadual nº 3.239, de 02 de agosto de 1999, que trata do 
objetivo da cobrança pelo uso de recursos hídricos.

- o art. 55, inciso VII da Lei Estadual nº 3.239, de 02 de agosto de 1999, que 
dispõe sobre a competência dos comitês quanto a definição de valores a serem 
cobrados, bem como seus critérios, submetendo a homologação do CERHI-RJ.

- o art. 45, inciso XI da Lei Estadual nº 3.239, de 02 de agosto de 1999, que esta-
belece como competência do CERHI estabelecer critérios gerais para a cobrança 
pelo uso de recursos hídricos e homologar os a homologação dos critérios para 
a cobrança pelo uso de recursos hídricos feitos encaminhados pelos comitês.

- a Lei Estadual nº 4.247, de 16 de dezembro de 2003, e suas alterações pos-
teriores, que dispõem sobre a cobrança pela utilização de recursos hídricos de 
domínio do Estado do Rio de Janeiro.

- a Resolução CERHI-RJ nº 161, de 14 de dezembro de 2016, que dispõe sobre a 
atualização do preço público UNITÁRIO – PPU da metodologia da cobrança pelo 
uso dos recursos hídricos Região Hidrográfica IX - Comitê Baixo Paraíba do Sul 
e Itabapoana.

- a Resolução CERHI-RJ nº 197, de 15 de agosto de 2018, que dispõe sobre o 
procedimento para atualização dos Preços Públicos Unitários cobrados pelo uso 
de recursos hídricos de domínio do Estado do Rio de Janeiro, de que trata a Lei 
Estadual nº 4.247, de 16 de dezembro de 2003.

- A Resolução CBH-BPSI nº 022, de 25 de novembro de 2016, atualizou o Preço 
Público Unitário - PPU da metodologia da cobrança pelo uso dos recursos hídri-
cos da Bacia Hidrográfica do Baixo Paraía do Sul e Itabapoana; 
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- A Resolução CBH-BPSI nº 029 de 25 de setembro de 2018, dispõe sobre o 
reajuste no valor do Preço Público Unitário – PPU da metodologia da cobrança 
pelo uso dos recursos hídricos na Região Hidrográfica do Baixo Paraíba do Sul e 
Itabapoana e dá outras providências; 

Resolve: 

Art. 1º - Homologar o valor do Preço Público Unitário – PPU para todos os 
setores usuários da Região Hidrográfica do Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana, 
passando a vigorar os valores abaixo: 

I - Setor do Saneamento, da Indústria e outros = R$0,05/m3 (cinco centavos de 
real por metro cúbico) 

II - Setor Agropecuário = R$0,00125/m3 (cento e vinte e cinco milésimos de 
centavos de real por metro cúbico) 

III - Setor da Aquicultura = R$0,001/m3 (um décimo de centavo de real por 
metro cúbico)

Parágrafo único – O valor homologado no caput deste artigo entrará em vigor 
no dia 01 de janeiro de 2019.

Art. 2º - Manter, conforme disposto nos artigos 19 e 20 da Lei Estadual nº 
4.247/2003, a fórmula de cálculo e demais condições da cobrança pelo uso dos 
recursos hídricos na Região Hidrográfica do Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana.

Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 24 de outubro de 2018.

MARIA APARECIDA BORGES PIMENTEL VARGAS

Presidente do Conselho Estadual de Recursos Hídricos

RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 204/18



576 Base Legal para a Gestão das Águas do Estado do Rio de Janeiro (1997-2021)

RESOLUÇÃO CERHIRJ Nº 205,  
DE 24 DE OUTUBRO DE 2018

ALTERA A FICHA DE PROJETOS A SER ADOTADA 
PELOS COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS, 
ANEXO DA RESOLUÇÃO CERHIRJ Nº 102/2012.

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:

- o disposto no artigo 45, inciso VIII, da Lei Estadual nº 3.239, de 02 de agosto de 
1999, que dispõe que compete ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos esta-
belecer as diretrizes complementares para implementação da Política Estadual 
de Recursos Hídricos, para aplicação de seus instrumentos e para atuação do 
Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SEGRHI);

- o disposto no artigo 9º do Decreto Estadual nº 35.724, de 18 de junho de 2004 
,que dispõe que os projetos apresentados pelos Comitês de Bacias Hidrográficas, 
que dependerem de recursos do FUNDRHI para sua implementação, deverão, 
nos termos do inciso VI do art. 45 da Lei 3.239/99, ser submetidos ao Conselho 
Estadual de Recursos Hídricos - CERHI, para deliberação e aprovação e posterior 
encaminhamento ao Gestor do Fundo, para emissão do ato executivo respectivo;

- a Resolução CERHI-RJ nº 102, de 12 de dezembro de 2012, que cria a ficha de 
projetos a ser adotada pelos comitês de bacias hidrográficas;

- que atualmente oito dos nove comitês de bacia hidrográfica já possuem plano 
de aplicação plurianual (PAP) aprovados por este conselho e, que a adequação 
feita na ficha de projetos busca maior aderência ao PAP;

- a necessidade de aperfeiçoamento e padronização nos procedimentos adota-
dos por este Conselho quando da análise dos projetos a ele apresentados.

Resolve:

Art. 1º - Alterar o anexo da Resolução CERHI-RJ nº 102, de 12 de dezembro 
de 2012, passando a vigorar a partir da publicação desta resolução, a ficha de 
projetos anexa.

Parágrafo único - os projetos encaminhados ao Conselho Estadual de Recursos 
Hídricos – CERHI – RJ devem ser acompanhados, minimamente, da ficha de 
projetos devidamente preenchida. 
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Art. 2º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 24 de outubro de 2018.

MARIA APARECIDA BORGES PIMENTEL VARGAS

Presidente do Conselho Estadual de Recursos Hídricos

RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 205/18
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RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 205/18

CBH BIG (         ) CBH PIABANHA (         ) CBH R2R (         )

CBH GUANDU (         ) CBH BG (         ) CBH MACAÉ E OSTRAS (         )

CBH MPS (         ) CBH LSJ (         ) CBH BPSI (         )

CEP:

(         )

(         )   

Estrutural (         ) Se sim, qual?

Canalização (         ) Obra (         )

Coleta e Tratamento de Esgotos (         ) Recuperação de áreas 
degradadas (         )

Controle de perdas em sistemas de 
abastecimento de água (         ) Outros (Especificar) (         ) _____________________

Controle de poluição difusa (         )

Estruturante (         ) Se sim, qual?

Aquisição de Bens e Softwares (         ) Planejamento e gerenciamento 
de recursos hídricos (         )

Capacitação/Treinamento (         ) Recomposição de Matas 
Ciliares (         )

Educação ambiental (         ) Outros (Especificar) (         ) _____________________

Estudos e Projetos (         )

TELEFONES:

Nome do Diretor Presidente:

E-MAIL:

TIPO DA ATIVIDADE

Nome do Diretor Secretário:

E-MAIL:

3. IDENTIFICAÇÃO DA ATIVIDADE
SITUAÇÃO DA ATIVIDADE

Nova Atividade

Data da aprovação:

1. IDENTIFICAÇÃO DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA (CBH)
NOME DO COMITÊ:

ENDEREÇO (logradouro, número e complemento):

NOME DO SUBCOMITÊ (caso houver):

MUNICÍPIO:

CUSTO ESTIMADO (prever o custo estimado para execução da atividade):

TÍTULO DA ATIVIDADE (Nome da atividade, estudo, projeto, empreendimento, entre outros):

DURAÇÃO PREVISTA (indicar, em meses, o prazo previsto para execução da atividade):

Continuação de atividade financiada pelo FUNDRHI

Nome da atividade anterior: 

RESOLUÇÃO CBH E PROGRAMA / SUBPROGRAMA (indicar número da resolução aprovada pelo comitê e respectivo programa/subprograma referido no plano de bacia 
ou equivalente):

NOME DA AÇÃO DELIBERADA PELO CBH (Ex.: Sistema de informações na bacia do Ribeira de Iguape, Educando as crianças da sub-bacia Capim Melado):

(            )                                           / (             )

Data de início:

2. RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO DA FICHA
NOME:

TELEFONES:

(         )                                           / (         )

PROFISSÃO / FUNÇÃO: REGISTRO PROFISSIONAL OU IDENTIDADE:
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Bacia Hidrográfica:

Municípios:

Coordenadas geográficas (se aplicável):

Sub- Bacia:

METAS (descrever as etapas necessárias para obtenção do resultado):

JUSTIFICATIVA (Informar as razões pelas quais a atividade deve ser elaborada e como poderá contribuir para a solução ou amenização dos problemas identificados. 
Uma atividade é justificável pela contribuição que pode proporcionar para a solução dos problemas ambientais identificados, por meio do processo de conscientização 
pública, da difusão de informações, da sensibilização, da formação de hábitos, atitudes e comportamentos, individuais e comunitários, com visão sistêmica e busca 
assegurar a sustentabilidade regional. Nesta etapa é importante demonstrar conhecimento do problema, de sua interferência no contexto local e regional):

PÚBLICO ALVO (indicar quem será os beneficiados pela execução desta atividade, assim como a população atendida):

LOCALIZAÇÃO 

4. INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE
RESUMO (apresentar uma síntese da atividade identificando o problema existente, a estratégia de solução e os ganhos esperados para a região):

OBJETIVOS (descrever os propósitos da atividade de forma clara, suscinta e realista, compatibilizadas com o respectivo plano de trabalho):
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (anexar o cronograma físico-financeiro para acompanhamento do desenvolvimento da ação e a programação da liberação dos 
recursos):
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RESOLUÇÃO CERHIRJ Nº 206,  
DE 24 DE OUTUBRO DE 2018

APROVA O PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL, PARA 
OS ANOS DE 2018 A 2022, DOS RECURSOS FINANCEIROS 
CONSTANTES NO FUNDRHI DA SUBCONTA DO COMITÊ 
DE BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DOIS RIOS.

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:

- o disposto no artigo 9º do Decreto Estadual nº 35.724, de 18 de junho de 
2004, que dispõe sobre a regulamentação do art. 47 da Lei nº 3.239, de 02 de 
agosto de 1999, que autoriza o poder executivo a instituir o Fundo Estadual 
de Recursos Hídricos - FUNDRHI, e dá outras providências;

- a Resolução CERHI-RJ nº 118, de 30 de abril de 2014, que aprova o Plano 
de Aplicação Plurianual dos recursos financeiros no FUNDRHI da subconta do 
Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Dois Rios; 

- a Resolução CERHI-RJ nº 188, de 13 de dezembro de 2017, que aprova o Plano de 
Aplicação Plurianual, para os anos de 2018 a 2022, dos recursos financeiros cons-
tantes no FUNDRHI da subconta do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Dois Rios;

- a Resolução CBH Rio Dois Rios nº 31, de 12 de fevereiro de 2014, que dispõe, 
ad referendum, sobre o Plano de Aplicação Plurianual dos recursos financeiros 
para o período de 2014 a 2017 com recursos disponíveis na subconta do CBH 
Rio Dois Rios do Fundo Estadual de Recursos Hídricos – FUNDRHI; 

- a Resolução CBH Rio Dois Rios nº 52, de 12 de setembro de 2017, que dispõe 
sobre a aprovação do plano de aplicação plurianual de recursos financeiros 
constantes na subconta do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Dois Rios 
no Fundo Estadual de Recursos Hídricos – FUNDRHI, alterando o Plano de 
Aplicação Plurianual de Recursos Financeiros aprovado pela Resolução CBH 
R2R n° 31, de 12 de fevereiro de 2014;

- que a Resolução CERHI-RJ nº 188, de 13 de dezembro de 2017, contemplou 
os valores que foram acrescidos a previsão de arrecadação com a atualização 
do PPU feita na Resolução CERHI-RJ nº 156, de 24 de agosto de 2016, deixando 
de considerar os valores já previstos de arrecadação anteriores a atualização.

Resolve:



582 Base Legal para a Gestão das Águas do Estado do Rio de Janeiro (1997-2021)

Art. 1º - Alterar o Artigo 1º da Resolução CERHI-RJ nº 188, de 13 de dezembro 
de 2017, passando a vigorar a redação abaixo:

“Art. 1º - Aprovar o Plano de Aplicação Plurianual do Comitê de Bacia 
Hidrográfica do Rio Dois Rios, para os anos de 2018 a 2022, no valor de 
R$ 9.514.379,96 (nove milhões, quinhentos e quatorze mil, trezentos 
e setenta e nove reais, noventa e seis centavos), conforme nova previ-
são de arrecadação dos recursos da subconta FUNDRHI da respectiva 
região, passando a vigorar a redação abaixo para as seguintes ações: 

I - R$ 70.000,00 (setenta mil reais) para: Ampliação da Base de Dados 
e Informações;

II - R$ 510.000,00 (quinhentos e dez mil reais) para: Ferramentas de 
Construção da Gestão Participativa;

III - R$ 6.095.669,24 (seis milhões, noventa e cinco mil, seiscentos e 
sessenta e nove reais e vinte e quatro centavos) para: Redução de 
Cargas Poluidoras;

IV - R$ 498.000,00 (quatrocentos e noventa e oito mil reais) para: 
Plano de Proteção de Mananciais e Sustentabilidade no Uso do Solo;

V - R$ 1.157.326,06 (um milhão, cento e cinquenta e sete mil, trezen-
tos e vinte e seis reais e seis centavos) para: Demandas CBH-R2R;

VI - R$ 1.183.354,66 (um milhão, cento e oitenta e três mil, trezentos 
e cinquenta e quatro reais e sessenta e seis centavos) para: Contrato 
de Gestão”,

Art. 2º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 24 de outubro de 2018.

MARIA APARECIDA BORGES PIMENTEL VARGAS

Presidente do Conselho Estadual de Recursos Hídricos

RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 206/18
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RESOLUÇÃO CERHIRJ Nº 207,  
DE 11 DE DEZEMBRO DE 2018

APROVA O PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL, 
PARA OS ANOS DE 2019 A 2022, DOS RECURSOS 
FINANCEIROS CONSTANTES NO FUNDRHI DA 
SUBCONTA DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA 
DO LAGOS SÃO JOÃO.

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:

- o disposto no artigo 9º do Decreto Estadual nº 35.724, de 18 de junho de 
2004, que dispõe sobre a regulamentação do art. 47 da Lei nº 3.239, de 02 de 
agosto de 1999, que autoriza o poder executivo a instituir o Fundo Estadual 
de Recursos Hídricos - FUNDRHI, e dá outras providências;

- a Resolução CERHI-RJ nº 137, de 19 de agosto de 2015, que aprova o Plano 
de Aplicação Plurianual para o período de 2015 a 2018 dos recursos financei-
ros no FUNDRHI da subconta do Comitê Lagos São João;

- a Resolução CERHI-RJ nº 112, de 04 de setembro de 2013, que aprova o plano 
de investimento dos recursos financeiros no FUNDRHI da subconta do Comitê 
Lagos São João, relativos à arrecadação da cobrança pelo uso da água de 2012;

- a Resolução CBH LSJ nº 55, de 28 de junho de 2013, que aprova o Plano de 
Investimentos para uso dos recursos financeiros oriundos da cobrança pelo 
uso da Água do Comitê das Bacias Hidrográficas das Lagoas de Araruama e 
Saquarema e dos Rios São João e Una com recursos disponíveis do ano base 
de arrecadação 2012;

- a Resolução CBH LSJ nº 59, de 09 de junho de 2015, que aprova o Plano de 
Investimentos para uso dos recursos financeiros oriundos da cobrança pelo 
uso da água do Comitê das Bacias Hidrográficas das Lagoas de Araruama e 
Saquarema e dos Rios São João e Una para o período de 2015-2018;

- a Resolução CBH LSJ nº 62, de 15 de abril de 2016, que aprovou a com-
plementação de recursos destinados na Resolução nº 61/2016 para as ações 
do Grupo de Trabalho destinado à prevenção de Emergências em Eventos 
Hídricos Extremos doravante denominado GT Alerta;

- a Resolução CBH LSJ nº 71, de 10 de outubro de 2018, que institui o Plano 
Plurianual de Investimentos do Comitê de Bacia Hidrográfica das Lagoas 
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de Araruama e Saquarema e dos Rios São João e Una para o período de 
2019-2022,

Resolve:

Art. 1º - Aprovar o Plano de Aplicação Plurianual do Comitê de Bacia Hidrográfica 
das Lagoas de Araruama e Saquarema e dos Rios São João e Una, para os anos 
de 2019 a 2022, no valor de R$ 11.014.582,32 (onze milhões, quatorze mil, 
quinhentos e oitenta e dois reais, e trinta e dois centavos), conforme nova pre-
visão de arrecadação dos recursos da subconta FUNDRHI da respectiva região, 
passando a vigorar a redação abaixo para as seguintes ações: 

I - R$ 1.450.254,11 (hum milhão quatrocentos e cinquenta mil duzentos, cin-
quenta e quatro reais e onze centavos) para: Custeio da Entidade Delegatária;

II - R$ 7.577.065,83 (sete milhões quinhentos e setenta e sete mil, sessenta 
e cinco reais e oitenta e três centavos) para: Investimentos em Saneamento;

III - R$ 290.242,25(duzentos e noventa mil, duzentos e quarenta e dois reais e 
vinte e cinco centavos) para: Ações de Diretoria;

IV - R$ 464.631,78(quatrocentos e sessenta e quatro mil, seiscentos e trinta e 
um reais e setenta e oito centavos) para: Monitoramento de Corpos Hídricos 
nas sub-bacias hidrográficas;

V - R$ 257.315,89 (duzentos e cinquenta e sete mil, trezentos e quinze reais e 
oitenta e nove centavos) para: Auxílio a Pesca;

VI - R$ 77.451,81 (setenta e sete mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e 
oitenta e um centavos) para: Auxílio a Pesquisa;

VII - R$257.315,89 (duzentos e cinquenta e sete mil, trezentos e quinze reais 
e oitenta e nove centavos) para Educação Ambiental;

VIII - R$298.779,07 (duzentos e noventa e oito mil, setecentos e setenta e 
nove reais e sete centavos) para Replantio;

IX - R$ 108.050,41 (cento e oito mil cinquenta reais e quarenta e um centavos) 
para Ações Emergenciais;

X - R$50.000,00 (cinquenta mil reais) para Recuperação de Matas Ciliares;

XI - R$50.000,00 (cinquenta mil reais) para Atividades de Comunicação Social;

XII - R$ 33.475,28 (trinta e três mil quatrocentos e setenta e cinco reais e vinte e 
oito centavos) para Ordenamento dos Usos Múltiplos da Lagoa de Araruama;

RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 207/18
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XIII - R$50.000,00 (cinquenta mil reais) para Avaliação Ambiental da Lagoa de 
Saquarema;

XIV - R$50.000,00 (cinquenta mil reais) para Limpeza do leito do Rio Una.

Art. 2º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 11 de dezembro de 2018.

MARIA APARECIDA BORGES PIMENTEL VARGAS

Presidente do Conselho Estadual de Recursos Hídricos

RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 207/18
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RESOLUÇÃO CERHIRJ Nº 208,  
DE 11 DE DEZEMBRO DE 2018

DISPÕE SOBRE A ATUALIZAÇÃO NO VALOR DO 
PREÇO PÚBLICO UNITÁRIO – PPU DA METODOLOGIA 
DA COBRANÇA PELO USO DOS RECURSOS HÍDRICOS 
REGIÃO HIDROGRÁFICA DA BAÍA DA ILHA GRANDE 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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:

- o art. 27 da Lei Estadual nº 3.239, de 02 de agosto de 1999, que trata do 
objetivo da cobrança pelo uso de recursos hídricos.

- o art. 55, inciso VII da Lei Estadual nº 3.239, de 02 de agosto de 1999, que 
dispõe sobre a competência dos comitês quanto a definição de valores a serem 
cobrados, bem como seus critérios, submetendo a homologação do CERHI-RJ.

- o art. 45, inciso XI da Lei Estadual nº 3.239, de 02 de agosto de 1999, que esta-
belece como competência do CERHI estabelecer critérios gerais para a cobrança 
pelo uso de recursos hídricos e homologar os a homologação dos critérios para 
a cobrança pelo uso de recursos hídricos feitos encaminhados pelos comitês.

- a Lei Estadual nº 4.247, de 16 de dezembro de 2003, e suas alterações poste-
riores, que dispõem sobre a cobrança pela utilização de recursos hídricos de 
domínio do Estado do Rio de Janeiro.

- a Resolução CERHI-RJ nº 165, de 14 de dezembro de 2016, que dispõe sobre a 
atualização do Preço Público Unitário – PPU da metodologia da cobrança pelo 
uso dos recursos hídricos Região Hidrográfica I - Comitê Baía da Ilha Grande.

- a Resolução CERHI-RJ nº 197, de 15 de agosto de 2018, que dispõe sobre o 
procedimento para atualização dos Preços Públicos Unitários cobrados pelo 
uso de recursos hídricos de domínio do Estado do Rio de Janeiro, de que trata 
a Lei Estadual nº 4.247, de 16 de dezembro de 2003.

- a resolução do Comitê Baía da Ilha Grande nº 13/2016, que dispõe sobre 
atualização do Preço Público Unitário– PPU da metodologia da cobrança pelo 
uso dos recursos hídricos região hidrográfica I - Comitê Baía da Ilha Grande; 

- A Resolução CBH-BIG nº 020, de 31 de outubro de 2018, atualizou o Preço 
Público Unitário - PPU da metodologia da cobrança pelo uso dos recursos 
hídricos na Baía da Ilha Grande; 
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Resolve:

Art. 1º - Homologar o valor do Preço Público Unitário – PPU da Região 
Hidrográfica da Baía da Ilha Grande passando a vigorar o valor de R$ 0,05/
m3 (cinco centavos de real por metro cubico) para todos os setores usuários.

Parágrafo único – O valor atualizado definido no caput deste artigo entrará 
em vigor no dia 01 de janeiro de 2019.

Art. 2º - Manter, conforme disposto nos artigos 19 e 20 da Lei Estadual nº 
4.247/2003, a fórmula de cálculo e demais condições da cobrança pelo uso 
dos recursos hídricos na Região Hidrográfica da Baía da Ilha Grande.

Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 11 de dezembro de 2018.

MARIA APARECIDA BORGES PIMENTEL VARGAS

Presidente do Conselho Estadual de Recursos Hídricos

RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 208/18
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RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 210/18

RESOLUÇÃO CERHIRJ Nº 210,  
DE 11 DE DEZEMBRO DE 2018

APROVA O PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL, 
PARA OS ANOS DE 2019 A 2022, DOS RECURSOS 
FINANCEIROS CONSTANTES NO FUNDRHI DA 
SUBCONTA DO COMITÊ DA REGIÃO HIDROGRÁFICA 
DA BAÍA DE GUANABARA E DOS SISTEMAS 
LAGUNARES DE MARICÁ E JACAREPAGUÁ – CBH BG.

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:

- o disposto no artigo 9º do Decreto Estadual nº 35.724, de 18 de junho de 
2004, que dispõe sobre a regulamentação do art. 47 da Lei nº 3.239, de 02 de 
agosto de 1999, que autoriza o poder executivo a instituir o Fundo Estadual 
de Recursos Hídricos - FUNDRHI, e dá outras providências;

- a Resolução CBH-BG nº 09, de 30 de agosto de 2012, que aprova o Plano de 
Investimento e aplicação de recursos financeiros constantes na subconta do 
Comitê da Região Hidrográfica da Baía de Guanabara e dos Sistemas Lagunares de 
Maricá e Jacarepaguá – CBH BG referente ao período arrecadado de 2007 a 2011;

- a Resolução CBH-BG nº 65, de 30 de novembro de 2018, que aprova o ajuste 
do Plano de Aplicação Plurianual – PAP 2019/2022 do Comitê da Região 
Hidrográfica da Baía de Guanabara e dos Sistemas Lagunares de Maricá e 
Jacarepaguá – CBH BG;

- a Resolução CERHI-RJ nº 101, de 12 de dezembro de 2012, que aprova o 
Pano de Investimentos com recursos do FUNDRHI na subconta da Região 
Hidrográfica Baía de Guanabara;

Resolve:

Art. 1º - Aprovar o Plano de Aplicação Plurianual do Comitê da Região 
Hidrográfica da Baía de Guanabara e dos Sistemas Lagunares de Maricá 
e Jacarepaguá – CBHBG, para os anos de 2019 a 2022, no valor de R$ 
72.970.593,24 (setenta e dois milhões, novecentos e setenta mil, quinhentos 
e noventa e três reais e vinte e quatro centavos), conforme nova previsão de 
arrecadação dos recursos da subconta FUNDRHI da respectiva região, passan-
do a vigorar a redação abaixo para as seguintes ações: 
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I - R$ 3.104.343,21 (três milhões, cento e quatro mil, trezentos e quarenta 
e três reais e vinte e um centavos) para: Melhoria da Quantidade de Água;

II - R$ 34.792.905,77(trinta e quatro milhões, setecentos e noventa e dois 
mil, novecentos e cinco reais e setenta e sete centavos) para: Melhoria da 
Qualidade de Água;

III - R$ 1.379.708,09 (hum milhão, trezentos e setenta e nove mil, setecentos e 
oito reais e nove centavos) para: Melhoria das Condições Ambientais;

IV - R$ 13.797.080,94 (treze milhões setecentos e noventa e sete mil, oitenta 
reais e noventa e quatro centavos) para: Revisão e Implementação do 
PDRH-BG;

V - R$ 13.797.080,94 (treze milhões setecentos e noventa e sete mil, oitenta 
reais e noventa e quatro centavos) para: Demandas Complementares;

VI - R$ 6.099.474,28 (seis milhões, noventa e nove mil, quatrocentos e setenta 
e quatro reais e vinte e oito centavos) para: Custeio Delegatária.

Art. 2º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 11 de dezembro de 2018.

MARIA APARECIDA BORGES PIMENTEL VARGAS

Presidente do Conselho Estadual de Recursos Hídricos

RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 210/18
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RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 211/18

RESOLUÇÃO CERHIRJ Nº 211,  
DE 11 DE DEZEMBRO DE 2018

CRIA O GRUPO DE TRABALHO DO FUNDO ESTADUAL 
DE RECURSOS HÍDRICOS – GT FUNDRHI.

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:

- o regimento interno aprovado na 72ª R.O. do CERHI-RJ, em 14/12/2016, que 
dispõe que os Grupos de Trabalho são instâncias deste Conselho;

- a Resolução CERHI-RJ nº 176, 12/07/2017, que autoriza a criação de Grupos 
de Trabalho e define diretrizes para a sua formação;

- o Ofício PGE-256/18, que em atendimento a Cláusula Terceira do Termo 
Aditivo ao Compromisso de Ajustamento de Conduta (TAC), homologado em 
16/10/2017, nos autos do processo nº 0018492-42.2017.8.19.0001, encami-
nhou a proposição de criação de “Grupo de Trabalho” no âmbito do CERHI-RJ;

- o I Termo Aditivo ao Compromisso de Ajustamento de Conduta, homologado 
nos autos do processo nº 0018492-42.2017.8.19.0001, celebrado entre o 
Estado do Rio de Janeiro e o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, 
prevê a criação de um grupo de trabalho no âmbito do CERHI-RJ com a 
participação de todos os comitês de bacia, SEFAZ, INEA, GAEMA/MPE, PGE, 
respeitando a devida paridade na sua composição;

- a Ata da 83ª R.O. CERHI-RJ, de 24/10/2018, que aprovou o pedido de criação 
do grupo de trabalho, inclusive de sua composição, e os procedimentos inter-
nos de formalização do GT,

Resolve:

Art. 1º - Referendar o Grupo de Trabalho do Fundo Estadual de Recursos 
Hídricos – GT FUNDRHI, criado na 83ª R.O. CERHI-RJ, de 24/10/2018, compos-
to por 20 (vinte) membros sendo 05 (cinco) vagas para o setor Poder Público; 
05 (cinco) vagas para o setor Sociedade Civil; 05 (cinco) vagas para o setor de 
Usuários; e, 05 (cinco) vagas para o setor de Comitês de Bacia Hidrográfica, 
distribuídas da seguinte forma:
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Poder Público - 05 (cinco) vagas
Titular Suplente

1 INEA INEA
2 PGE/RJ PGE/RJ
3 MPRJ - GAEMA MPRJ - GAEMA
4 SEFAZ SEFAZ
5 Prefeitura Municipal de 

Cachoeira de Macacu
Prefeitura Municipal 

de Volta Redonda

Sociedade Civil - 05 (cinco) vagas
Titular Suplente

1 ABAS ABES
2 COPPE/UFRJ IBG
3 UENF ADEFIMPA
4 ECOCIDADE APEDEMA
5 UERJ IFRJ

Usuário - 05 (cinco) vagas
Titular Suplente

1 CEDAE PROLAGOS
2 ABRAGEL ÁGUAS DO BRASIL
3 ASFLUCAM ADEFIMPA
4 ECOCIDADE VAGO
5 FECOMÉRCIO VAGO

Comitês de Bacia Hidrográfica - 05 (cinco) vagas
Titular Suplente

1 CBH GUANDU CBH RIO DOIS RIOS
2 CBH BAÍA DE 

GUANABARA
CBH BAÍA DA ILHA 

GRANDE
3 CBH MÉDIO PARAÍBA 

DO SUL
CBH PIABANHA

4 CBH LAGOS SÃO 
JOÃO

CBH MACAÉ

5 Agevap CILSJ

RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 211/18
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RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 211/18

Art. 2º - O Grupo de Trabalho terá por objeto viabilizar a gradativa restitui-
ção e destinação dos recursos financeiros de que trata o Termo Aditivo ao 
Compromisso de Ajustamento de Conduta, homologado nos autos do proces-
so nº 0018492-42.2017.8.19.0001, celebrado entre o Estado do Rio de Janeiro 
e o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro.

Art. 3º - O Grupo de Trabalho terá duração inicial de 01 ano a contar da data 
de 24/10/2018, podendo ser prorrogável por igual período.

Art. 4º - A coordenação do Grupo de Trabalho será definida na primeira reu-
nião do grupo, por maioria simples dos seus membros.

Art. 5º - O GT deverá ser reunir no mínimo uma vez a cada 30 (trinta) dias, 
sendo a convocação realizada com antecedência mínima de 10 (dez) dias.

Art. 6º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 11 de dezembro de 2018.

MARIA APARECIDA BORGES PIMENTEL VARGAS

Presidente do Conselho Estadual de Recursos Hídricos
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RESOLUÇÃO CERHIRJ Nº 212,  
DE 24 DE ABRIL DE 2019

DISPÕE SOBRE O PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL 
DOS RECURSOS FINANCEIROS PARA O PERÍODO 
DE 2019 A 2022 COM RECURSOS DISPONÍVEIS NA 
SUBCONTA DA REGIÃO HIDROGRÁFICA III DO FUNDO 
ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS – FUNDRHI.

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:

- o disposto no artigo 9º do Decreto Estadual n° 35.724, de 18 de junho de 2004, 
que dispõe sobre a regulamentação do art. 47 da Lei Nº 3.239, de 02 de agosto de 
1999, que autoriza o poder executivo a instituir o Fundo Estadual de Recursos 
Hídricos - FUNDRHI, e dá outras providências;

- o artigo 1° da Resolução CERHI-RJ nº 54, de 27 de outubro de 2010, que 
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;

- a Resolução CERHI-RJ nº 114, de 04 de setembro de 2013, que aprova o Plano 
de Aplicação Plurianual dos recursos financeiros no FUNDRHI da subconta 
do Comitê da Bacia Hidrográfica Médio Paraíba do Sul;

- a Resolução CERHI-RJ nº 121, de 01 de julho de 2014, que altera o Plano 
de Aplicação Plurianual dos recursos financeiros no FUNDRHI da subconta 
do Comitê da Bacia Hidrográfica Médio Paraíba do Sul;

- a Resolução CERHI-RJ nº 159, de 19 de outubro de 2016, que aprova o Plano 
de Aplicação Plurianual dos recursos financeiros no FUNDRHI da subconta do Comitê 
da Bacia Hidrográfica Médio Paraíba do Sul para o período de 2017 a 2020;

- a Resolução CERHI-RJ nº 162, de 14 de dezembro de 2016, que dispõe sobre 
a atualização do Preço Público Unitário – PPU da metodologia da cobrança pelo 
uso dos recursos hídricos Região Hidrográfica III - Comitê Médio Paraíba do Sul;

- a Resolução CERHI-RJ nº 177, de 12 de julho de 2017, que altera o plano de aplica- 
ção plurianual dos recursos financeiros do FUNDRHI da subconta do Comitê da Bacia 
Hidrográfica Médio Paraíba do Sul;
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- a Resolução CBH Médio Paraíba do Sul nº 54, de 18 de agosto de 2016, que 
dispõe sobre o Plano de Aplicação Plurianual dos recursos para o período de 
2017 a 2020 com recursos disponíveis na subconta da Região Hidrográfica III 
do Fundo Estadual de Recursos Hídricos – FUNDRHI;

- a Resolução CBH Médio Paraíba do Sul nº 59, de 29 de novembro de 2016, 
que dispõe sobre a atualização do Preço Público Unitário – PPU da meto-
dologia da cobrança pelo uso dos recursos hídricos na Região Hidrográfica 
do Médio Paraíba do Sul e dá outras providências;

- a Resolução CBH Médio Paraíba do Sul nº 64, de 25 de maio de 2017, 
que Altera a Resolução CBH-MPS nº 54/2016 que dispõe sobre o Plano de 
Aplicação Plurianual dos recursos financeiros para o período de 2017 a 2020 
com recursos disponíveis na subconta da Região Hidrográfica III do Fundo 
Estadual De Recursos Hídricos – FUNDRHI;

- a Resolução CBH Médio Paraíba do Sul nº 86, de 18 de fevereiro de 2019, que 
dispõe sobre o Plano de Aplicação Plurianual dos recursos financeiros para 
o período de 2019 a 2022 com recursos disponíveis na subconta da Região 
Hidrográfica III do Fundo Estadual De Recursos Hídricos – FUNDRHI,

Resolve:

Art. 1º - Aprovar o Plano de Aplicação Plurianual do Comitê de Bacia 
Hidrográfica Médio Paraíba do Sul, para os anos de 2019 a 2022, no valor 
de R$ 14.968.445,47 (quatorze milhões, novecentos e sessenta e oito 
mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais, quarenta e sete centavos) 
conforme saldo e nova previsão de arrecadação dos recursos da subconta 
FUNDRHI da respectiva região, passando a vigorar a redação abaixo para 
as seguintes ações:

I- R$ 2.579.845,28 (dois milhões, quinhentos e setenta e nove mil, oitocentos e qua-
renta e cinco reais e vinte e oito centavos) para: Gerenciamento de Recursos Hídricos;

II- R$ 7.440.415,29 (sete milhões, quatrocentos e quarenta mil, quatrocentos 
e quinze reais e vinte e nove centavos) para: Recuperação da qualidade ambiental;

III- R$ 784.126,11 (setecentos e oitenta e quatro mil, cento e vinte e seis reais 
e onze centavos) para: Proteção/aproveitamento dos Recursos Hídricos;

IV- R$ 3.258.854,97 (três milhões, duzentos e cinquenta e oito mil, oitocentos 
e cinquenta e quatro reais e noventa e sete centavos) para: Demandas CBH MPS;

RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 212/19
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V- R$ 905.203,82 (novecentos e cinco mil, duzentos e três reais e oitenta e dois 
centavos) para: Contrato de Gestão.

Art. 2º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 24 de abril de 2019

RENATA BLEY DA SILVEIRA 
 DE OLIVEIRA

Secretária Executiva do CERHI-RJ

MARIA APARECIDA BORGES 
PIMENTEL VARGAS

Presidente do CERHI-RJ

RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 212/19
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RESOLUÇÃO CERHIRJ Nº 213,  
DE 24 DE ABRIL DE 2019

DISPÕE SOBRE A APROVAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO 
E APERFEIÇOAMENTO DO PLANO DE BACIA DENOMI
NADO “PLANO ESTRATÉGICO DE RECURSOS HÍDRICOS 
DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS GUANDU, 
DA GUARDA E GUANDUMIRIM – PERHGUANDU”.

O CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS, no uso das suas atribuições 
legais instituído pela Lei nº 3.239, de 02 de agosto de 1999, considerando:

- a Política Nacional de Recursos Hídricos, instituída pela Lei Federal nº. 9.433, 
de 08 de janeiro de 1997, art. 5º, inciso I, combinado com o art. 6º, define 
o Plano de Recursos Hídricos como um dos instrumentos de gestão e o art. 38º, 
inciso III, e que compete aos Comitês de Bacias Hidrográficas a aprovação 
dos respectivos Planos de Recursos Hídricos; 

- o inciso III, do art. 5º, da Lei Estadual nº. 3.239, de 02 de agosto de 1999, 
define como um dos instrumentos da Política Estadual de Recursos Hídricos 
os Planos de Bacia Hidrográfica (PBH’S), sendo competência do Comitê de 
Bacia Hidrográfica, no âmbito de sua área de atuação, a aprovação do respectivo 
Plano de Recursos Hídricos; 

- a Resolução CNRH nº 145, de 12 de dezembro de 2012, estabelece diretrizes 
para a elaboração de Planos de Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas e dá 
outras providências; 

- a Resolução CERHI-RJ nº 20, de 30 de maio de 2007, aprova o Plano das Bacias 
Hidrográficas dos rios Guandu, da Guarda e Guandu Mirim – PERH Guandu; 

- a Resolução Comitê Guandu nº 13, de 08 de dezembro de 2006, dispõe sobre 
o Plano das Bacias Hidrográficas dos rios Guandu, da Guarda e Guandu Mirim – 
PERH Guandu; 

- a Resolução Comitê Guandu nº 139, de 06 de dezembro de 2018, que dispõe 
sobre a aprovação da atualização e aperfeiçoamento do Plano Estratégico 
de Recursos Hídricos das Bacias Hidrográficas dos rios Guandu, da Guarda 
e Guandu Mirim – PERH Guandu.

Resolve:
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Art. 1º - Homologar a atualização e aperfeiçoamento do Plano de Bacia de-
nominado “Plano Estratégico de Recursos Hídricos das Bacias Hidrográficas 
dos Rios Guandu, da Guarda e Guandu-Mirim – PERH-Guandu”, que possui 
horizonte de planejamento até o ano de 2042. 

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 24 de abril de 2019

RENATA BLEY DA SILVEIRA 
 DE OLIVEIRA

Secretária Executiva do CERHI-RJ

MARIA APARECIDA BORGES 
PIMENTEL VARGAS

Presidente do CERHI-RJ

RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 213/19
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RESOLUÇÃO CERHIRJ Nº 214,  
DE 24 DE ABRIL DE 2019

APROVA O PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL, PARA 
OS ANOS DE 2019 A 2022, DOS RECURSOS FINAN
CEIROS CONSTANTES NO FUNDRHI DA SUBCONTA 
DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA DO MACAÉ

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:

- o disposto no artigo 9º do Decreto Estadual n° 35.724, de 18 de junho de 2004, 
que dispõe sobre a regulamentação do art. 47 da Lei nº 3.239, de 02 de agosto de 
1999, que autoriza o poder executivo a instituir o Fundo Estadual de Recursos 
Hídricos - FUNDRHI, e dá outras providências;

- a Resolução CERHI nº 197, de 15 de agosto de 2018, que dispõe sobre o proce-
dimento para atualização dos Preços Públicos Unitários cobrados pelo uso 
de recursos hídricos de domínio do Estado do Rio de Janeiro, de que trata 
a Lei Estadual nº 4.247, de 16 de dezembro de 2003.

- a Resolução CERHI nº 201, de 24 de outubro de 2018, que dispõe sobre a atuali-
zação do Preço Público Unitário – PPU da metodologia da cobrança pelo uso 
dos recursos hídricos Região Hidrográfica VIII - Comitê Macaé e das Ostras;

- a Resolução CBH Macaé nº 18, de 19 de novembro de 2010, que aprova o financia-
mento para o INEA elaborar estudos e projetos na Região Hidrográfica VIII do Estado 
do Rio de Janeiro com recursos do Fundo Estadual de Recursos Hídricos – FUNDRHI;

- a Resolução CBH Macaé nº 50, de 01 de agosto de 2014, que institui o Plano 
Plurianual de Investimentos da Região Hidrográfica dos rios Macaé e das Ostras 
para o período de 2014-2017;

- a Resolução CBH Macaé nº 80, de 08 de dezembro de 2017, que Institui o Plano 
Plurianual de Investimentos da Região Hidrográfica dos rios Macaé e das Ostras 
para o período de 2018-2021;

- a Resolução CBH Macaé nº 95, de 11 de março de 2019, que Institui o Plano 
Plurianual de Investimentos da Região Hidrográfica dos rios Macaé e das Ostras 
para o período de 2019-2021,

Resolve:
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Art. 1º - Aprovar o Plano de Aplicação Plurianual do Comitê de Bacia 
Hidrográfica do Macaé e das Ostras, para os anos de 2019 a 2021, no valor de 
R$ 15.906.130,35 (quinze milhões, novecentos e seis mil, cento e trinta reais, 
trinta e cinco centavos), conforme nova previsão de arrecadação e do saldo 
dos recursos da subconta FUNDRHI da respectiva região, passando a vigorar 
a redação abaixo para as seguintes ações: 

I- R$ 7.026.837,99 (sete milhões, vinte e seis mil, oitocentos e trinta e sete 
reais e noventa e nove centavos) para: Saneamento;

II- R$ 1.872.538,94 (um milhão, oitocentos e setenta e dois mil, quinhentos e trinta 
e oito reais e noventa e quatro centavos) para: Custeio da Entidade Delegatária;

III- R$ 100.000,00 (cem mil reais) para: Sistema de informação sobre recursos hídricos;

IV- R$ 485.000,00 (quatrocentos e oitenta e cinco mil reais) para: Plataforma 
de geoprocessamento para a RH VIII;

V- R$ 485.000,00 (quatrocentos e oitenta e cinco mil reais) para: Cadastro 
de Usuários de Água, Outorga de Direitos de Uso;

VI- R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para: Outorga de lançamento de poluentes 
no meio hídrico;

VII- R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para: Ampliação da cobrança pelo uso da água;

VIII- R$ 148.593,40 (cento e quarenta e oito mil, quinhentos e noventa e três 
reais e quarenta centavos) para: Enquadramento de corpos de água;

IX- R$ 885.000,00 (oitocentos e oitenta e cinco mil reais) para: Boas práticas e PSA;

X- R$ 665.000,00 (seiscentos e sessenta e cinco mil reais) para: Monitoramento 
Ambiental;

XI- R$ 385.000,00 (trezentos e oitenta e cinco mil reais) para: Ações voltadas 
a adequação do uso do solo às demandas quali-quantitativas de uso da água;

XII- R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para: Sistema de Acompanhamento da Implan-
tação do Plano Orientado a Resultados;

XIII- R$ 885.000,00 (oitocentos e oitenta e cinco mil reais) para: Programa 
estratégico de comunicação e mobilização social;

XIV- R$ 785.000,00 (setecentos e oitenta e cinco mil reais) para: Educação Ambiental;

XV- R$ 100.000,00 (cem mil reais) para: Agricultura familiar na perspectiva 
de transição para agricultura familiar sustentável (Base agroecológica e orgânica);

RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 214/19
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XVI- R$ 381.090,86 (trezentos e oitenta e um mil, noventa reais e oitenta e seis 
centavos) para: Ordenamento do turismo;

XVII- R$ 100.000,00 (cem mil reais) para: Controle e extração de água subterrânea;

XVIII- R$ 570.071,66 (quinhentos e setenta mil, setenta e um reais e sessenta 
e seis centavos) para: Gerenciamento integrado de recursos hídricos com 
gerenciamento costeiro;

XIX- R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para: Proposta de intervenções não estru-
turais visando a mitigação de eventos climáticos;

XX- R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para: Mecanismos de adesão voluntária/
certificação ambiental;

XXI- R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para: Obras hidráulicas;

XXII- R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para: Resgate e incentivo aos modos de vida 
e práticas de manejo das populações tradicionais;

XXIII- R$ 821.997,50 (oitocentos e vinte e um mil, novecentos e noventa e sete 
reais e cinquenta centavos) para: Escola/escritórios de projetos;

Art. 2º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 24 de abril de 2019

RENATA BLEY DA SILVEIRA 
 DE OLIVEIRA

Secretária Executiva do CERHI-RJ

MARIA APARECIDA BORGES 
PIMENTEL VARGAS

Presidente do CERHI-RJ

RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 214/19
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RESOLUÇÃO CERHIRJ Nº 215,  
DE 24 DE ABRIL DE 2019

DISPÕE SOBRE A DEFINIÇÃO DA METODOLOGIA E DE 
CRITÉRIOS DA COBRANÇA PELO USO DOS RECURSOS 
HÍDRICOS EM ATIVIDADES DE MINERAÇÃO DE AREIA 
NA REGIÃO HIDROGRÁFICA DA BAÍA DA ILHA GRANDE.

O CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS, no uso das suas atribuições 
legais instituído pela Lei nº 3.239, de 02 de agosto de 1999, considerando:

- o art. 27 da Lei Estadual nº 3.239, de 02 de agosto de 1999, que trata do 
objetivo da cobrança pelo uso de recursos hídricos;

- o art. 55, inciso VII da Lei Estadual nº 3.239, de 02 de agosto de 1999, que 
dispõe sobre a competência dos Comitês quanto a definição de valores a serem 
cobrados, bem como seus critérios, submetendo a homologação do CERHI-RJ;

- o art. 45, inciso XI da Lei Estadual nº 3.239, de 02 de agosto de 1999, que estabe-
lece como competência do CERHI-RJ estabelecer critérios gerais para a cobrança 
pelo uso de recursos hídricos e homologar os critérios para a cobrança pelo uso 
de recursos hídricos encaminhados pelos Comitês;

- a Lei Estadual nº 4.247, de 16 de dezembro de 2003, e suas alterações posterio-
res, que dispõe sobre a cobrança pela utilização de recursos hídricos de domínio 
do Estado do Rio de Janeiro;

- a Resolução CNRH nº 200, de 04 de setembro de 2018, que define mecanismos 
e valores de cobrança pelo uso de recursos hídricos de domínio da União exis-
tentes em áreas inseridas em unidades estaduais de gerenciamento de recursos 
hídricos, a sua aplicabilidade e outros procedimentos;

- a Resolução CERHI-RJ nº 165, de 14 de dezembro de 2016, que dispõe 
sobre a atualização do Preço Público Unitário – PPU da metodologia da cobrança 
pelo uso dos recursos hídricos Região Hidrográfica I - Comitê Baía da Ilha Grande; 

- a Resolução CERHI-RJ nº 197, de 15 de agosto de 2018, que dispõe sobre 
o procedimento para atualização dos Preços Públicos Unitários cobrados pelo 
uso de recursos hídricos de domínio do Estado do Rio de Janeiro, de que trata 
a Lei Estadual nº 4.247, de 16 de dezembro de 2003;
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- a Resolução do Comitê Baía da Ilha Grande nº 13/2016, que dispõe sobre 
atualização do Preço Público Unitário – PPU da metodologia da cobrança pelo 
uso dos recursos hídricos Região Hidrográfica I - Comitê Baía da Ilha Grande; 

- a Resolução CBH BIG nº 20, de 31 de outubro de 2018, que atualizou o Preço 
Público Unitário - PPU da metodologia da cobrança pelo uso dos recursos 
hídricos na Baía da Ilha Grande; 

- a Resolução CBH BIG nº 21, de 12 de dezembro de 2018, que define metodo-
logia e critérios de cobrança pelo uso de recursos hídricos em atividades 
de mineração de areia na Região Hidrográfica da Baía da Ilha Grande, 

Resolve:

Art. 1º - Manter a fórmula para o cálculo do valor da cobrança total dos usos 
dos recursos hídricos na região hidrográfica da Baía da Ilha Grande, conforme 
disposto no art. 19 da Lei Estadual n° 4.247/2003.

Art. 2º -  Aos usuários do setor de mineração de areia observar-se-á o seguinte:

I - para fins de aplicação da fórmula definida no artigo 19 da Lei Estadual 
n° 4.247/2003, considera-se:

a) K1= 0,2

b) A terceira parcela da fórmula, referente à remoção de DBO, é considerada 
igual a zero.

II - Preço Público Unitário no valor de R$ 0,05 (cinco centésimos de real) ou aquele 
que vier a sucedê-lo;

III - Coeficiente Ko =0,4;

IV - O valor de Qcap será informado pelo usuário no âmbito do processo de regulariza-
ção de uso dos recursos hídricos no Cadastro Nacional de Usuários de Recursos Hídricos.

Art. 3º - A metodologia e os critérios definidos nesta Resolução serão aplica-
dos a partir de 1° de janeiro de 2020.

Rio de Janeiro, 24 de abril de 2019

RENATA BLEY DA SILVEIRA 
 DE OLIVEIRA

Secretária Executiva do CERHI-RJ

MARIA APARECIDA BORGES 
PIMENTEL VARGAS

Presidente do CERHI-RJ

RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 215/19
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RESOLUÇÃO CERHI-RJ AD REFERENDUM Nº 216,  
03 DE JULHO DE 2019

APROVA O PLANO DE AÇÕES E APLICAÇÃO DOS RECUR
SOS FINANCEIROS NO FUNDRHI DA SUBCONTA DO 
COMITÊ BAÍA DA ILHA GRANDE.

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:

- o disposto no artigo 45, inciso VI da Lei nº 3.239, de 02 de agosto de 1999;

- o disposto no artigo 9º do Decreto Estadual n° 35.724, de 18 de junho de 2004;

- a Resolução CBH BIG nº 09, de 20 de outubro de 2015;

- a Resolução CBH BIG nº 22, de 07 de fevereiro de 2019, que aprova o Plano 
de Aplicação Plurianual 2019 /2022 do Comitê de Bacia Hidrográfica da Baía 
da Ilha Grande – CBH-BIG;

- a Resolução CBH BIG nº 23, de 04 de abril de 2019, que aprova o ajuste no 
Plano de Aplicação Plurianual 2019 /2022 do Comitê de Bacia Hidrográfica 
da Baía da Ilha Grande – CBH-BIG,

Resolve:

Art. 1º - Aprovar o Plano de Ações e Aplicação Plurianual do Comitê de Bacia 
Hidrográfica da Baía da Ilha Grande, para os anos de 2019 a 2022, no valor 
de R$ 7.379.089,66 (sete milhões, trezentos e setenta e nove mil, oitenta e nove 
reais, e sessenta e seis centavos) com recursos da subconta FUNDRHI da 
respectiva região, para as seguintes ações: 

I- R$ 2.191.334,13 (dois milhões, cento e noventa e um mil, trezentos e trinta e quatro 
reais e treze centavos) para: Proteção e conservação da biodiversidade;

II- R$ 1.270.484,96 (um milhão, duzentos e setenta mil e quatrocentos e oitenta 
e quatro reais e noventa e seis centavos) para: Mobilização e capacitação ambiental;

III- R$ 830.635,43 (oitocentos e trinta mil, seiscentos e trinta e cinco reais 
e quarenta e três centavos) para: Planejamento e política;

IV- R$ 220.064,93 (duzentos e vinte mil, sessenta e quatro reais e noventa e três 
centavos) para: Gestão da Delegatária;
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V- R$ 2.886.570,21 (dois milhões, oitocentos e oitenta e seis mil, quinhentos 
e setenta reais e vinte e um centavos) para: Saneamento.

Art. 2º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 03 de julho de 2019

RENATA BLEY DA SILVEIRA 
 DE OLIVEIRA

Secretária Executiva do CERHI-RJ

MARIA APARECIDA BORGES 
PIMENTEL VARGAS

Presidente do CERHI-RJ

RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 216/19
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RESOLUÇÃO CERHIRJ Nº 217,  
DE 28 DE AGOSTO DE 2019

DISPÕE SOBRE CRITÉRIOS DE DISTRIBUIÇÃO 
DOS RECURSOS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA 
PELA UTILI ZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS PARA 
GERAÇÃO DE ENERGIA HIDRELÉTRICA PARA 
OS CONTRATOS DE GESTÃO COM ENTIDADES 
DELEGATÁRIAS DE FUN ÇÕES DE AGÊNCIA DE 
ÁGUA PARA O ANO DE 2020.

O CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS, no uso das suas atribui-
ções legais instituído pela Lei Estadual nº 3.239, de 02 de agosto de 1999, 
considerando:

- que a Lei Estadual nº 3.239, de 02 de agosto de 1999, em seu art. 55, I, dis-
põe que o Conselho Estadual de Recursos Hídricos deve autorizar a proposta 
dos Comitês de Bacia Hidrográfica para constituição da respectiva Agência de 
Água;

- que a Lei Estadual nº 5.639, de 06 de janeiro de 2010, em seu art. 2º, § 2º, 
dispõe que os termos de Contrato de Gestão com as Entidades Delegatárias 
de Funções de Agência de Água deverão ser submetidos à manifestação do 
Conselho Estadual de Recursos Hídricos;

- que a Lei Estadual nº 5.639, de 06 de janeiro de 2010, em seu art. 13, deter-
mina que dos valores arrecadados com as demais receitas do Fundo Estadual 
de Recursos Hídricos – FUNDRHI, serão aplicados no mínimo 50% nos contra-
tos de gestão das Entidades Delegatárias de comitês de bacia com baixa arre-
cadação pela cobrança sobre os usos dos recursos hídricos, sendo o restante 
aplicado no órgão gestor de recursos hídricos e em ações e investimentos, em 
qualquer região hidrográfica, mediante proposta enviada pelo órgão gestor e 
aprovação pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CERHI-RJ;

- a Resolução CERHI-RJ nº 191, de 13 de dezembro de 2017, que dispõe 
sobre critérios de distribuição dos recursos da compensação financeira pela 
utilização de recursos hídricos para geração de energia hidrelétrica para os 
contratos de gestão com entidades delegatárias de funções de agência de 
água para o ano de 2018;

- a Resolução CERHI-RJ nº 199, de 24 de outubro de 2018, que dispõe so-
bre critérios de distribuição dos recursos da compensação financeira pela 
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utilização de recursos hídricos para geração de energia hidrelétrica para os 
contratos de gestão com entidades delegatárias de funções de agência de 
água para o ano de 2019;

- que a reunião realizada em 25/07/2019 teve como resultado a utilização 
do saldo da compensação financeira pela utilização de recursos hídricos para 
geração de energia hidre létrica para o custeio dos contratos de gestão de 
baixa arrecadação, levando-se em consideração a manutenção dos contratos 
vigentes para o ano de 2020;

- a previsão de arrecadação dos recursos da compensação financeira pelo 
aproveitamento dos recursos hídricos para fins de geração de energia hidre-
létrica (CFURH), para 2020, no valor total de R$ 2.250.000,00 (dois milhões, 
duzentos e cinquenta mil reais);

- o saldo dos recursos da compensação financeira pelo aproveitamento 
dos recursos hídricos para fins de geração de energia hidrelétrica (CFURH) 
constante na Conte Única do Tesouro Estadual (CUTE) no valor total de R$ 
9.141.669,60 (nove milhões, cento e quarenta e um mil, seiscentos e sessenta 
e nove reais e sessenta centavos),

Resolve:

Art. 1º - Aprovar os seguintes critérios de distribuição dos recursos da 
compen sação financeira pela utilização de recursos hídricos para geração de 
energia hidrelétrica para os contratos de gestão com Entidades Delegatárias 
de Funções de Agência de Água no exercício de 2020:

§ 1º - São considerados Comitês de Bacias Hidrográficas (CBHs) de baixa arre-
cadação aqueles que têm a sua arrecadação inferior a 20% (vinte por cento) 
do total arrecadado com a cobrança pela utilização dos recursos hídricos no 
estado do Rio de Janeiro no ano corrente ao do cálculo das previsões de rateio;

§ 2º - Não serão beneficiados, com os recursos da compensação financeira 
pela utilização de recursos hídricos para geração de energia hidrelétrica para 
os contratos de gestão com Entidades Delegatárias de Funções de Agência de 
Água, os Comitês que tiverem sua arrecadação superior a 20% (vinte por cen-
to) do total arrecadado com a cobrança pela utilização dos recursos hídricos 
no estado do Rio de Janeiro.

Art. 2º - Fica excluído, para o ano de 2020, da distribuição dos recursos da 
com pen sação financeira pela utilização de recursos hídricos para geração de 
energia hidrelétrica para os contratos de gestão com Entidades Delegatárias 

RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 217/19



607 Base Legal para a Gestão das Águas do Estado do Rio de Janeiro (1997-2021)

de Funções de Agência de Água o Comitê das Bacias Hidrográficas dos rios 
Guandu, da Guarda e Guandu Mirim, conforme parágrafo 1º do art. 1º.

Art. 3º – Para o ano de 2020, do total do saldo da conta “D” referente à 
CFURH e do total do saldo da CUTE será utilizado o valor de 3.349.279,31 
(três milhões, trezentos e quarenta e nove mil, duzentos e setenta e nove 
reais e trinta e um centavos) a título de rateio dos recursos da compensação 
financeira definido da seguinte forma para cada Região Hidrográfica:

I. Região Hidrográfica I – Baía de Ilha Grande – R$552.070,00 (quinhentos e 
cinquenta e dois mil, setenta reais);

II. Região Hidrográfica III – Médio Paraíba do Sul – R$466.667,03 (quatrocen-
tos e sessenta e seis mil, seiscentos e sessenta e sete reais e três centavos);

III. Região Hidrográfica IV – Piabanha – R$496.801,03 (quatrocentos e noventa 
e seis mil, oitocentos e um reais e três centavos);

IV. Região Hidrográfica V – Baía de Guanabara – R$55.016,00 (cinquenta e 
cinco mil, dezesseis reais);

V. Região Hidrográfica VI – Lagos São João – R$396.114,00 (trezentos e noven-
ta e seis mil, cento e quatorze reais);

VI. Região Hidrográfica VII – Rio Dois Rios – R$490.872,03 (quatrocentos e 
noventa mil, oitocentos e setenta e dois reais e três centavos);

VII. Região Hidrográfica VIII – Macaé e das Ostras – R$348.163,17 (trezentos e 
quarenta e oito mil, cento e sessenta e três reais e dezessete centavos);

VIII. Região Hidrográfica IX – Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana – R$543.576,03 
(quinhentos e quarenta e três mil, quinhentos e setenta e seis reais e três 
centavos).

Art. 4º - São considerados comitês de baixa arrecadação aqueles correspon-
dentes às seguintes regiões hidrográficas: Baía da Ilha Grande, Médio Paraíba 
do Sul, Piabanha, Baía de Guanabara, Lagos São João, Rio Dois Rios, Macaé e 
das Ostras e Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana, conforme o critério estabele-
cido no artigo 1°, parágrafo primeiro. 

Art. 5º - Esta Resolução deverá ser revista anualmente em função das alte-
rações de previsões de arrecadações com a compensação financeira pela 
utilização de recursos hídricos para geração de energia hidrelétrica, com a 
cobrança pela utilização dos recursos hídricos e os valores dos contratos de 
gestão.
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Art. 6º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 28 de agosto de 2019

RENATA BLEY DA SILVEIRA 
 DE OLIVEIRA

Secretária Executiva do CERHI-RJ

MARIA APARECIDA BORGES 
PIMENTEL VARGAS

Presidente do CERHI-RJ
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RESOLUÇÃO CERHIRJ Nº 219 ,   
DE 16 DE OUTUBRO  DE 2019.

ALTERA O PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL, 
PARA OS ANOS DE 2019 A 2022, DOS RECURSOS 
FINANCEIROS CONSTANTES NO FUNDRHI DA 
SUBCONTA DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA 
DO LAGOS SÃO JOÃO.

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:

- o disposto no artigo 9º do Decreto Estadual n° 35.724, de 18 de junho de 2004, 
que dispõe sobre a regulamentação do art. 47 da Lei Nº 3.239, de 02 de agosto 
de 1999, que autoriza o poder executivo a instituir o Fundo Estadual de Recursos 
Hídricos - FUNDRHI, e dá outras providências;

- a Resolução CERHI-RJ nº 112, de 04 de setembro de 2013, que aprova o plano 
de investimento dos recursos financeiros no FUNDRHI da subconta do Comitê 
Lagos São João, relativos à arrecadação da cobrança pelo uso da água de 2012;

- a Resolução CERHI-RJ nº 137, de 19 de agosto de 2015, que aprova o Plano 
de Aplicação Plurianual para o período de 2015 a 2018 dos recursos financeiros 
no FUNDRHI da subconta do Comitê Lagos São João;

- a Resolução CERHI-RJ nº 207, de 11 de dezembro de 2018, que aprova o Plano 
de Aplicação Plurianual para o período de 2019 a 2022 dos recursos financeiros 
no FUNDRHI da subconta do Comitê Lagos São João;

- a Resolução CBH LSJ nº 55, de 28 de junho de 2013, que aprova o Plano de Inves-
timentos para uso dos recursos financeiros oriundos da cobrança pelo uso da Água 
do Comitê das Bacias Hidrográficas das Lagoas de Araruama e Saquarema e dos 
Rios São João e Una com recursos disponíveis do ano base de arrecadação 2012;

- a Resolução CBH LSJ nº 59, de 09 de junho de 2015, que aprova o Plano de 
Investimentos para uso dos recursos financeiros oriundos da cobrança pelo 
uso da água do Comitê das Bacias Hidrográficas das Lagoas de Araruama 
e Saquarema e dos Rios São João e Una para o período de 2015-2018;

- a Resolução CBH LSJ nº 62, de 15 de abril de 2016, que aprovou a com-
plementação de recursos destinados na Resolução nº 61/2016 para as ações 
do Grupo de Trabalho destinado à prevenção de Emergências em Eventos 
Hídricos Extremos doravante denominado GT Alerta;



610 Base Legal para a Gestão das Águas do Estado do Rio de Janeiro (1997-2021)

- a Resolução CBH LSJ nº 71, de 10 de outubro de 2018, que institui o Plano 
Plurianual de Investimentos do Comitê de Bacia Hidrográfica das Lagoas 
de Araruama e Saquarema e dos Rios São João e Una para o período de 2019-2022,

- a Resolução CBH LSJ nº 83, de 28 de junho de 2019, que institui o Plano Plurianual 
de Investimentos do Comitê de Bacia Hidrográfica das Lagoas de Araruama 
e Saquarema e dos Rios São João e Una para o período de 2019-2022,

- a Resolução CBH LSJ nº 102, de 26 de agosto de 2019, que altera a Resolução 
CBH LSJ nº 71/2018 e revoga a Resolução CBH LSJ nº 83/2019 que institui 
o Plano Plurianual de Investimentos do Comitê de Bacia Hidrográfica das Lagoas 
de Araruama e Saquarema e dos Rios São João e Una para o período de 2019-2022, 

Resolve:

Art. 1º - Alterar o Plano de Aplicação Plurianual do Comitê de Bacia Hidro-
gráfica das Lagoas de Araruama e Saquarema e dos Rios São João e Una, 
para os anos de 2019 a 2022, no valor de R$ 20.363.671,79 (vinte milhões, 
trezentos e sessenta e três mil, seiscentos e setenta e um reais, e setenta 
e nove centavos), conforme nova previsão de arrecadação dos recursos da 
subconta FUNDRHI da respectiva região, passando a vigorar a redação abaixo 
para as seguintes ações: 

I- R$ 10.251.919,46 (dez milhões duzentos e cinquenta e um mil, novecentos 
e dezenove reais e quarenta e seis centavos) para: 70% Saneamento;

II- R$ 2.584.451,25 (dois milhões quinhentos e oitenta e quatro mil quatrocentos 
e cinquenta e um reais e vinte e cinco centavos) para: Contrato de Gestão;

III- R$ 439.198,14 (quatrocentos e trinta e nove mil, cento e noventa e oito 
reais e quatorze centavos) para: Ações de Diretoria;

IV- R$ 1.914.613,78 (um milhão, novecentos e quatorze mil, seiscentos e treze 
reais e setenta e oito centavos) para: Monitoramento de Corpos Hídricos;

V- R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) para: Revisão do plano de recursos hídricos;

VI- R$ 462.362,00 (quatrocentos e sessenta e dois mil, trezentos e sessenta 
e dois reais) para Ordenamento dos Usos Múltiplos da Lagoa de Araruama;

VII- R$ 628.550,86 (seiscentos e vinte e oito mil, quinhentos e cinquenta 
reais e oitenta e seis centavos) para Monitoramento estatístico pesqueiro 
dos ambientes costeiros da RH VI;
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VIII- R$ 77.451,81 (setenta e sete mil, quatrocentos e cinquenta e um reais 
e oitenta e um centavos) para: Auxílio a Pesquisa;

IX- R$ 221.315,88 (duzentos e vinte e um mil, trezentos e quinze reais e oitenta 
e oito centavos) para: Auxílio a Pesca;

X- R$ 485.315,89 (quatrocentos e oitenta e cinco mil, trezentos e quinze reais 
e oitenta e nove centavos) para Educação Ambiental;

XI- R$ 636.605,51 (seiscentos e trinta e seis mil, seiscentos e cinco reais e cinquenta 
e um centavos) para Replantio;

XII- R$ 248.050,41 (duzentos e quarenta e oito mil, cinquenta reais e quarenta 
e um centavos) para Ações Emergenciais;

XIII- R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais) para Estudos de hidrodinâmica 
do Rio São João, balanço hídrico, qualidade da água, assoreamento;

XIV- R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) para Manutenção do banco de dados 
geográfico da bacia Lagos São João – SIG – Sistema de Informações Geográficas;

XV- R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais) para Recuperação de Matas Ciliares;

XVI- R$ 145.000,00 (centos e quarenta e cinco mil reais) para Enquadramento 
do Rio São João;

XVII- R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais) para Avaliação 
ambiental da lagoa de Saquarema e entorno;

XVIII- R$ 62.000,00 (sessenta e dois mil reais) para Limpeza do leito do Rio Una.

XIX- R$ 44.215,17 (quarenta e quatro mil, duzentos e quinze reais e dezessete 
centavos) para Fundo de Boas Práticas Socioambientais em Microbacias 
Hidrográficas - FUNBOAS;

XX- R$402.603,63 (quatrocentos e dois mil, seiscentos e três reais e sessenta 
e três centavos) para Ações de Comunicação Social;

Art. 2º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro,  16 de outubro de 2019.

RENATA BLEY DA SILVEIRA 
 DE OLIVEIRA

Secretária Executiva do CERHI-RJ

MARIA APARECIDA BORGES 
PIMENTEL VARGAS

Presidente do CERHI-RJ
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RESOLUÇÃO CERHIRJ Nº 221, 
 DE 29 DE JANEIRO DE 2020

REVOGA A RESOLUÇÃO CERHIRJ N° 09/2003 E ESTA
BELECE CRITÉRIOS GERAIS SOBRE A OUTORGA 
DE DIREITO DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS DE 
DOMÍNIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. 

O CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS, no uso das competências 
que lhe são conferidas pelo art. 45 da Lei nº 3.239, de 02 de agosto de 1999, 
a Lei n. º 4247, de 16 de dezembro de 2003, e conforme o disposto em seu 
Regimento Interno e considerando a:

- necessidade de revisar os critérios gerais para a outorga de direito de uso dos 
recursos hídricos de domínio do Estado do Rio de Janeiro, visando assegurar, 
de forma harmônica, os usos múltiplos da água;

- importância de atuação harmônica com o Sistema Nacional de Gerenciamento 
de Recursos Hídricos – SINGERH, na execução da Política Nacional de Recursos 
Hídricos, em conformidade com as respectivas competências;

- necessidade de atuação integrada dos órgãos componentes do Sistema Estadual 
de Gerenciamento de Recursos Hídricos - SEGRHI na execução da Política Estadual de 
Recursos Hídricos, em conformidade com as respectivas competências,

Resolve:

DISPOSIÇÕES INICIAIS

Art. 1º - Revogar a Resolução n° 09 /2003 e estabelecer os procedimentos 
para outorga de direito de uso dos recursos hídricos, bem como a sua re-
novação, alteração, transferência, desistência, suspensão e revogação em 
corpos d'água sob domínio do Estado do Rio de Janeiro, nos termos previstos 
na Lei Federal nº 9.433, de 08 de janeiro de 1997, na Lei Estadual nº 3.239, 
de 02 de agosto de 1999, na Lei 4247, de 16 de dezembro de 2003, e demais 
dispositivos legais vigentes.

Art. 2º - A outorga é o ato administrativo mediante o qual o Poder Público 
Estadual, através do Instituto Estadual do Ambiente - INEA, faculta ao ou-
torgado o direito de uso dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos de 
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domínio do Estado do Rio de Janeiro, por prazo determinado, nos termos e 
nas condições expressas no respectivo ato.

§1º - A outorga não implica alienação total ou parcial das águas, que são 
inalienáveis, mas o simples direito de uso, nem confere delegação do Poder 
Público ao titular.

§2º - O ato administrativo de outorga não exime o outorgado do cumpri-
mento da legislação ambiental pertinente ou das exigências de outros órgãos 
e entidades competentes.

§3º - O outorgado é obrigado a respeitar direitos de terceiros, bem como fica 
responsável pela observância concomitante de todos os usos a ele outorgados.

Art. 3º - A outorga de direito de uso dos recursos hídricos superficiais e sub-
terrâneos tem por objetivo: 

I - disciplinar, controlar, harmonizar e assegurar os usos múltiplos da água;

II - preservar as espécies da fauna e flora, em especial, as endêmicas ou em 
perigo de extinção;

III - controlar as intervenções nos corpos d’água que alterem a quantidade 
e qualidade das águas e os ecossistemas;

IV - evitar os efeitos da explotação não sustentável, a poluição e a contami-
nação das águas.

Parágrafo Único - A análise dos pleitos de outorga deverá considerar a inter-
dependência das águas superficiais e subterrâneas e as interações observadas 
no ciclo hidrológico visando a gestão integrada dos recursos hídricos.

Art. 4º - A outorga de direito de uso dos recursos hídricos será conferida em conformi-
dade com os respectivos Planos de Bacias aprovados e vigentes e estará condicionada 
à disponibilidade hídrica e, quando instituído, ao regime de racionamento.

Parágrafo Único: Na ausência do Plano de Bacia ou documento equivalente, 
caberá ao INEA estabelecer as diretrizes mínimas específicas para emissão da 
Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica e/ou da outorga de direito 
de uso dos recursos hídricos.

FINALIDADES DE USO DOS RECURSOS HÍDRICOS

Art. 5º - Para efeito desta Resolução, são finalidades de uso dos recursos hídricos:
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I - Saneamento: para abastecimento público e para esgotamento sanitário e de 
drenagem urbana, inclusive o atendimento das necessidades de higiene e saúde 
pública para usos residenciais, individuais e coletivos, usos em empreendi-
mentos comerciais, industriais e de prestação de serviços;

II - Uso Agrícola: para atendimento à demanda das atividades agrícolas;

III - Aqüicultura: para criação de peixes e espécies aquáticas, utilizando-se 
tanques, viveiros, açudes ou o próprio corpo d’água;

IV - Criação de Animais: para atividades relacionadas à criação de animais;

V - Uso Florestal: para atendimento à demanda das atividades florestais;

VI - Uso Industrial: para utilização como matéria prima de produção ou insu-
mo para o processo produtivo, bem como para resfriamento de ambiente, 
materiais e equipamentos, combate a incêndios, e também o uso da água em 
usinas termelétricas e nucleares entre outros;

VII - Geração de Energia Hidrelétrica: para aproveitamento do potencial 
hidráulico em usinas hidrelétricas;

VIII - Mineração: para qualquer processo de mineração, nas etapas previstas 
no Código de Mineração e legislação correlata;

IX - Recreação, Esporte, Turismo e Lazer: para atividades de recreação, esporte, 
turismo, lazer, entre outros;

X - Navegação: para transporte de pessoas e materiais em embarcações;

XI - Outros Usos: para atividades e intervenções que não se enquadram nas 
finalidades anteriormente discriminadas.

USOS SUJEITOS À OUTORGA DE DIREITO DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS

Art. 6º - Estão sujeitos à outorga os seguintes usos de recursos hídricos:

I - a derivação ou captação de parcela de água existente em um corpo d’água 
superficial;

II - a extração de água de aqüíferos;

III - o lançamento de esgotos e demais resíduos líquidos ou gasosos, de forma 
pontual ou difusa, tratados ou não, com o fim de diluição, transporte ou dispo-
sição final em corpos d’água;

RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 221/19



615 Base Legal para a Gestão das Águas do Estado do Rio de Janeiro (1997-2021)

IV - o aproveitamento de potenciais hidrelétricos;

V - outros usos e/ou interferências, inclusive obras hidráulicas, serviços de limpeza, 
proteção de margens e desassoreamento de cursos d'água e travessias em 
cursos d'água, que alterem o regime, a quantidade ou a qualidade da água 
existente num corpo d’água.

§1º - O uso tratado no inciso III deve observar as restrições legais para finalidade 
industrial, quanto ao mesmo ser realizado a montante do ponto de captação, 
conforme disposto no art. 22, §2º, da Lei nº 3239, de 02 de agosto de 1999, em con-
sonância com o art. 261, §4º, da Constituição e estado do Rio de Janeiro de 1989.

§2º - Os usos de que trata o inciso V poderão ser dispensados da outorga, a critério 
da INEA, nos casos em que tais usos ou interferências não alterem, de forma perma-
nente, o regime, a quantidade ou a qualidade da água existente num corpo d’água.

§3º- Quando a outorga abranger direito de uso múltiplo e/ou integrado de recursos 
hídricos, superficiais e subterrâneos, o outorgado ficará responsável pela obser-
vância concomitante das condições estabelecidas para todos os usos outorgados.

Art. 7º - Independem de outorga:

I - o uso dos recursos hídricos para atender às necessidades básicas da vida, em 
caráter individual ou de pequenos núcleos populacionais distribuídos no meio 
rural ou urbano;

II - as derivações, captações, e lançamentos considerados insignificantes, 
tanto do ponto de vista de volume quanto de carga poluente;

III - as acumulações de volumes de água consideradas insignificantes;

§1º - Os critérios específicos para vazões ou acumulações de volumes de água consi-
deradas insignificantes referidas nos incisos II e III, bem como para a definição 
da dimensão dos pequenos núcleos populacionais a que se refere o inciso I, 
deverão ser propostos pelos Comitês de Bacia Hidrográfica em seus respectivos 
Planos de Bacia Hidrográfica ou, na inexistência de Comitê, os apresentados na 
Lei n.º 4247, de 16 de dezembro de 2003.

§2º - Poderão ser objeto de outorga os usos dos recursos hídricos de que 
trata este artigo quando ocorrerem em bacias hidrográficas consideradas 
críticas do ponto de vista de disponibilidade ou qualidade hídrica ou quando 
o somatório dos usos citados nos incisos I, II ou III representarem percentual 
elevado em relação à vazão do respectivo corpo d’água.

Art. 8º - As vazões e os volumes outorgados poderão ficar indisponíveis, total 
ou parcialmente, para outros usos no corpo d’água, considerados o balanço 
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hídrico, a capacidade de autodepuração para o caso de diluição de efluentes 
e a classe em que o corpo d’água estiver enquadrado.

§1º - A outorga de direito de uso da água para o lançamento de efluentes será 
dada em quantidade de água necessária para a diluição da carga poluente, que 
pode ser modificada ao longo do prazo de validade da outorga, em função dos 
critérios específicos definidos no correspondente Plano de Bacia Hidrográfica 
ou, na inexistência deste, pelo órgão competente. 

§2º - A vazão de diluição poderá ser destinada a outros usos no corpo de água, 
desde que não lhe agreguem carga poluente adicional.

OBSERVÂNCIA AOS PLANOS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS

Art. 9º - As outorgas autorizadas para uma bacia hidrográfica deverão ob-
servar as vazões mínimas nos corpos d’água necessárias à manutenção da 
vida nos ecossistemas, da reserva renovável dos aqüíferos e da qualidade das 
águas superficiais e subterrâneas.

§1º - As vazões mínimas remanescentes para os corpos d’água de uma bacia hidro-
gráfica serão estabelecidas no respectivo Plano de Bacia Hidrográfica aprovado 
e vigente, podendo ter valores diferentes para trechos de um mesmo corpo d’água.

§2º - Na ausência do Plano de Bacia Hidrográfica ou documento equivalente, 
caberá ao INEA estabelecer as diretrizes mínimas específicas para emissão do 
documento de reserva de disponibilidade hídrica e/ou da outorga de direito 
de uso dos recursos hídricos. 

Art. 10 - A autoridade outorgante poderá adotar critérios diferenciados para 
determinação de vazão mínima remanescente observando a manutenção da 
vida dos ecossistemas:

I -em trechos de rio com vazão reduzida em decorrência de empreendimen-
tos de geração hidrelétrica, mediante apresentação de estudos que avaliem 
a interferência nos usos múltiplos no trecho em estudo; e

II - em outras situações, desde que tecnicamente justificadas.

Art. 11 - O conjunto de diretrizes para adaptação a eventos hidrológicos 
críticos com comprometimento da disponibilidade hídrica, bem como sua ca-
racterização, deverá ser regulamentado em norma específica deste Conselho, 
no prazo de 24 (vinte e quatro) meses podendo ser prorrogado.
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Art. 12 - O INEA poderá estabelecer condições específicas de vazão mínima 
remanescente no trecho de vazão reduzida (TVR) observando:

I - a deliberação do comitê de bacia hidrográfica e em consonância com o plano 
estadual de recursos hídricos e com o plano de bacia ou documento equivalente 
aprovado e vigente;

II - a solicitação do usuário de recursos hídricos, mediante apresentação de 
estudo técnico e/ ou fatos supervenientes que a justifique;

III - os termos de alocação de água;

IV - as mudanças nos critérios de outorga formalmente estabelecidos.

Art. 13 - Toda outorga estará condicionada às prioridades de uso estabelecidas 
no Plano de Bacia Hidrográfica e respeitará a classe em que o corpo d’água 
estiver enquadrado, a conservação da biodiversidade aquática e ribeirinha, 
a proteção do aqüífero contra a explotação não sustentável, a poluição e a con-
taminação e, quando for o caso, a manutenção de condições adequadas ao 
transporte hidroviário.

§1º - Atendidas as condições estabelecidas no caput, a análise das solicitações 
de outorga pela INEA obedecerá à data da protocolização do requerimento, 
ressalvada a complexidade do uso ou interferência pleiteada e a necessidade 
de complementação de informações.

§2º - Na inexistência de Plano de Bacia Hidrográfica e em função de situações 
emergenciais ou de fatores sócio-econômicos que o justifiquem, ao INEA 
poderá outorgar direito de uso dos recursos hídricos aos usuários dessa 
bacia, considerado o interesse público e a manutenção dos recursos hídri-
cos a longo prazo. 

§3º - As outorgas já concedidas nos termos do parágrafo anterior deverão 
ser consideradas quando da elaboração dos Planos de Bacia Hidrográfica 
em suas correspondentes áreas de abrangência, facultado ao Comitê de 
Bacia Hidrográfica propor ao INEA, quando for o caso, os ajustes e adapta-
ções nos respectivos atos.

Art. 14 - Quando, em razão de obras públicas definidas com base no Plano de Bacia 
Hidrográfica ou de situações de calamidade, inclusive as decorrentes de condições 
climáticas adversas, houver necessidade de adaptação das obras hidráulicas ou 
dos sistemas de captação e lançamento dos usos já outorgados a essas novas con-
dições, todos os custos decorrentes serão de responsabilidade plena e exclusiva 
dos outorgados, aos quais será assegurado prazo para as providências pertinentes, 
mediante comunicação oficial do INEA.
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PRAZO DE VIGÊNCIA DA OUTORGA

Art. 15 - A outorga de direito de uso dos recursos hídricos terá o prazo má-
ximo de vigência de trinta e cinco anos, contados da data da publicação do 
respectivo ato administrativo.

§1º - Os prazos de vigência das outorgas de direito de uso dos recursos hídricos 
serão fixados em função da natureza, finalidade e porte do empreendimento, 
levando-se em consideração, quando for o caso, o período de retorno do investi-
mento e respeitadas as prioridades estabelecidas nos Planos de Bacia Hidrográfica.

§2º - A outorga de direito de uso dos recursos hídricos para concessionárias 
e autorizadas de serviços públicos e de geração de energia hidrelétrica vigorará 
por prazo coincidente com o do correspondente contrato de concessão ou ato 
administrativo de autorização, respeitadas as prioridades estabelecidas nos 
Planos Estaduais e da respectiva Bacia Hidrográfica.

§3º - Caso cesse o uso outorgado da água, fica o usuário obrigado a dar conhe-
cimento a INEA no prazo máximo de três meses, sujeitando-se, caso contrário, 
às penalidades previstas no Art. 65 da Lei n° 3.239 e demais instrumentos 
legais pertinentes.

CADASTRO DE USUÁRIOS

Art. 16 - Todos os usuários de recursos hídricos, inclusive os de usos con-
siderados insignificantes deverão cadastrar-se junto à Agência de Água da 
respectiva bacia hidrográfica ou, na sua ausência, junto à INEA.

§1º - Ao INEA caberá realizar o cadastro de que trata o caput deste artigo, 
disponibilizando formulário específico e promovendo campanhas periódicas 
para esse cadastramento.

§2º - Os usuários de recursos hídricos deverão proceder à atualização de informações 
sempre que houver alteração no uso cadastrado.

§3º - O cadastramento não exime o usuário, sujeito à outorga, do cumprimen-
to das demais exigências contidas nesta Resolução e na legislação pertinente. 

§4º - O não cumprimento do disposto nos parágrafos anteriores sujeitará o usuário 
inadimplente às penalidades previstas no artigo 65, da Lei nº 3.239 de 1999, 
bem como nos demais dispositivos legais pertinentes.
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Art. 17 - As Agências de Água deverão encaminhar os cadastros de usuários 
de recursos hídricos das respectivas bacias hidrográficas ao INEA, a quem 
cabe consolidar as informações e gerir o Sistema Estadual de Informações 
de Recursos Hídricos. 

§1º - As Agências de Água e o INEA deverão implementar mecanismos 
para integração das informações visando manter, permanentemente atu-
alizado, o cadastro de usuários de recursos hídricos de domínio do Estado 
do Rio de Janeiro.

§2º - As informações sobre o cadastro e o registro das outorgas integrarão 
os Sistemas Estadual e Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos.

REQUERIMENTO DE OUTORGA

Art. 18 - O requerimento para solicitação da outorga de direito de uso dos 
recursos hídricos deverá ser apresentado conforme definido em ato adminis-
trativo específico emitido pelo INEA.

§1º - A solicitação de outorga de direito de uso para águas subterrâneas 
deverá ser precedida pela obtenção de autorização para perfuração de poços 
tubulares emitida pelo INEA. 

§2º Nos casos em que o requerente não dispuser de comprovação de regula-
ridade da perfuração do poço o mesmo deverá apresentar ao INEA adequada 
justificativa, estando sujeito aos procedimentos orientados pelos dispositivos 
legais e normativos vigentes.

§3º - O processo objeto do requerimento de outorga de direito de uso 
dos recursos hídricos poderá ser arquivado quando o requerente deixar 
de apresentar as informações ou documentos solicitados, conforme prazo 
estabelecido pela INEA.

§4º - Os pedidos de outorga poderão ser indeferidos em função do não 
cumprimento das exigências técnicas ou legais ou do interesse público, 
mediante decisão devidamente fundamentada, a qual será publicada na 
forma de extrato no Diário Oficial do Estado.

Art. 19 - O INEA deverá disponibilizar ao público os critérios que fundamen-
taram as tomadas de decisão referentes aos pedidos de outorga de direito 
de uso de recursos hídricos que lhe tiverem sido encaminhados.
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DOCUMENTO DE OUTORGA

Art. 20 - Do ato administrativo de outorga deverão constar, no mínimo, 
as seguintes informações:

I. identificação do outorgado;

II. localização geográfica (latitude e longitude) e hidrográfica (corpo d’água, bacia);

III. finalidade do uso da água;

IV. vazões outorgadas e sua distribuição temporal, quando couber;

V. prazo de vigência;

VI. obrigação de recolher os valores da cobrança pelo uso dos recursos hídricos, 
conforme disposto na Lei n.º 4247/2003.

VII. obrigação de implantar dispositivos de medição ou métodos de avaliação 
das vazões captadas, derivadas, extraídas e/ou lançadas, bem como de moni-
torar a qualidade dos efluentes;

VIII. obrigação de adaptar suas atividades e obras ao Plano de Bacia Hidrográfica 
aprovado e vigente superveniente, respeitando os usos estabelecidos e consolidados;

IX. cláusula condicionando a validade eficácia da outorga de direito de uso à:

a) quando couber, aprovação pelo INEA do projeto básico de engenharia para 
captação, derivação, extração de água lançamento de efluentes e das demais 
medidas que venham a ser necessárias ao(s) uso(s) pretendido(s);

b) obtenção, junto ao órgão ambiental competente, da Licença Ambiental, 
quando for o caso.

Suspensão e Extinção das Outorgas

Art. 21 - A outorga de uso dos recursos hídricos poderá ser suspensa, parcial 
ou totalmente, em definitivo ou por prazo determinado, sem qualquer direito 
de indenização ao usuário, nas seguintes circunstâncias:

I - não cumprimento pelo outorgado dos termos da outorga;

II - ausência de uso por três anos consecutivos;

III - necessidade premente de água para atender a situações de calamidade, 
inclusive as decorrentes de condições climáticas adversas;

IV - necessidade de se prevenir ou reverter significativa degradação ambiental;
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V - necessidade de se atender a usos prioritários de interesse coletivo para os 
quais não se disponha de fontes alternativas;

VI - necessidade de serem mantidas as características de navegabilidade 
do corpo d’água;

VII - comprometimento do ecossistema aquático ou do aqüífero;

§1º - No que se refere ao disposto no inciso II deste artigo, não será conside-
rado o prazo referente à fase de implantação do empreendimento objeto da 
outorga, admitidos os limites máximos de:

I - até dois anos, para início da implantação do empreendimento objeto da outorga;

II - até seis anos, para conclusão da implantação do empreendimento projetado.

§2º - A suspensão da outorga só poderá ser efetivada se devidamente funda-
mentada em estudos técnicos que comprovem a necessidade do ato.

§3º - A suspensão de outorga de uso dos recursos hídricos, prevista neste 
artigo, implica automaticamente no corte ou na redução dos usos outorgados.

Art. 22 - A outorga de direito de uso dos recursos hídricos extingue-se, sem 
qualquer direito de indenização ao usuário, nas seguintes circunstâncias:

I - morte do usuário - pessoa física;

II - liquidação judicial ou extrajudicial do usuário - pessoa jurídica, e

III - término do prazo de validade de outorga, sem que tenha havido tempes-
tivo pedido de renovação.

Parágrafo único - No caso do inciso I deste artigo, os herdeiros ou inventa-
riante do usuário outorgado, se interessados em prosseguir com a utilização 
da outorga, poderão solicitar em até 180 (cento e oitenta) dias da data do 
óbito, a retificação do ato administrativo, que manterá seu prazo e condições 
originais, quando da definição do(s) legítimo(s) herdeiro(s), sendo emitido 
novo ato administrativo, em nome deste(s).

TRANSFERÊNCIA DA OUTORGA

Art. 23 - A transferência da outorga a terceiros deverá conservar as mesmas 
características e condições da outorga original e poderá ser feita total ou 
parcialmente, quando aprovada pelo INEA, e será objeto de novo ato admi-
nistrativo indicando o(s) titular(es).
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Parágrafo único - A transferência da outorga não isenta o cedente de responder 
por eventuais infrações cometidas durante o prazo em que exerceu o direito 
de uso do recurso hídrico.

DISPONIBILIZAÇÃO DO DIREITO DE USO

Art. 24 - Nos casos em que as vazões concedidas não estiverem sendo utilizadas, 
o outorgado poderá disponibilizar ao INEA, a critério deste, temporariamente, 
vazão parcial ou total de seu direito de uso, devendo o outorgante dar publi-
cidade do mesmo no Diário Oficial do Estado.

ALTERAÇÃO DA OUTORGA

Art. 25 - A alteração das condições da outorga de direito de uso dos recursos 
hídricos poderá ocorrer a pedido do usuário ou em função do interesse público 
nas seguintes hipóteses:

I - existência de conflito com as normas supervenientes;

II - quando for necessária a adequação ao Plano de Bacia Hidrográfica, confor-
me disposto no caput do art. 13 0 desta Resolução;

III – mudanças nas características do empreendimento ou atividade que 
acarretem aumento ou redução das vazões outorgadas, bem como alterações 
na qualidade do efluente lançado no corpo d’água;

IV - superveniência de caso fortuito ou força maior.

Parágrafo único - A alteração das condições de outorga de que trata o inciso 
III deste artigo somente será atendida se estiver em conformidade com as 
normas, critérios e prioridades vigentes e considerado o respectivo Plano de 
Bacia Hidrográfica, quando existente.

RENOVAÇÃO DAS OUTORGAS

Art. 26 - O outorgado interessado em renovar a outorga deverá apresentar 
requerimento ao INEA com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias 
da data de término do prazo de validade da outorga.
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§1º - O pedido de renovação somente será atendido se o uso objeto da outorga 
estiver em conformidade com as normas, critérios e prioridades vigentes à época da 
renovação e considerado o respectivo Plano de Bacia Hidrográfica, quando existente.

§2º - Cumpridos os termos do caput, se a o INEA não houver se manifestado 
expressamente a respeito do pedido de renovação até o término do prazo de 
validade da outorga, fica esta automaticamente prorrogada até que ocorra 
deferimento ou indeferimento do referido pedido.

§3º - A renovação de outorga será efetivada mediante ato administrativo 
e somente se aplicará a atividades e empreendimentos nos quais seja mantida 
a mesma finalidade de uso.

EVENTOS CRÍTICOS

Art. 27 - Quando da ocorrência de eventos críticos na bacia hidrográfica, 
caberá ao Poder Público, por meio de Decreto do Governo do Estado do Rio 
de Janeiro, a declaração de regime de racionamento em bacias hidrográficas 
e corpos hídricos de domínio estadual, pelo período que se fizer necessário, 
ouvidos, quando a urgência assim permitir, o respectivo Comitê de Bacia 
Hidrográfica e o Conselho Estadual de Recursos Hídricos.

§1º - Serão prioritariamente assegurados os volumes mínimos necessários 
para consumo humano e dessedentação de animais.

§2º - Poderão ser racionadas, indistintamente, as captações de água e/ou as 
diluições de efluentes, sendo que, neste último caso, o racionamento poderá 
implicar restrição ao lançamento de efluentes que comprometam a qualidade 
de água do corpo receptor.

OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO USUÁRIO

Art. 28 - São de responsabilidade exclusiva de todo e qualquer usuário os 
danos por ele causados ao meio ambiente e a terceiros em decorrência do 
uso dos recursos hídricos em não conformidade com os termos da outorga, 
da legislação vigente e ainda por condições inadequadas de manutenção, 
operação e/ou funcionamento de suas obras hidráulicas e instalações que 
interfiram no corpo d’água e na sua faixa marginal de proteção.
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Art. 29 - O outorgado deverá implantar e manter o monitoramento das va-
zões captada, derivada, extraída e lançada e da qualidade do afluente e do 
efluente, encaminhando ao INEA os dados observados ou medidos, na forma 
preconizada no ato da outorga.

FISCALIZAÇÃO

Art. 30 - A fiscalização para o cumprimento das disposições legais referentes à 
outorga de direito do uso dos recursos hídricos compete ao INEA, nos termos 
que lhe faculta a Lei no 650/1983 e, no que couber, o Decreto nº 2.330/1979.

§1º - No exercício da ação fiscalizadora de que trata o caput deste artigo, 
fica assegurada à INEA a entrada e a permanência, pelo tempo que se tornar 
necessário, em estabelecimentos públicos e privados, com o objetivo de veri-
ficar o cumprimento dos termos e condições estabelecidos no ato de outorga;

§2º - Qualquer pessoa que constate a ocorrência de fato que possa se caracteri-
zar como possível infração ao disposto nesta resolução e na legislação correlata, 
poderá comunicá-lo à INEA, para que se possa realizar a devida apuração.

INFRAÇÕES E PENALIDADES

Art. 31 - O não cumprimento das disposições legais relativas ao uso dos re-
cursos hí  dricos, expressas no Art. 64 da Lei n° 3.239, de 02 de agosto de 1999, 
sujeitará o infrator às penalidades previstas no Artigo 65 da mesma lei e na 
legislação correlata.

§1º - Os outorgados devem cumprir todas as condições estabelecidas nos 
respectivos atos de outorga, ficando sujeitos às sanções cabíveis pelo não 
cumprimento das mesmas e responsáveis pelos eventuais prejuízos causados 
a terceiros.

§2º - Caso a fiscalização verifique inexatidão na documentação apresentada 
pelo requerente ou pelo outorgado, poderão ser aplicadas as penalidades 
previstas no caput deste artigo, não o eximindo de apresentar a documenta-
ção requerida.

RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 221/19



625 Base Legal para a Gestão das Águas do Estado do Rio de Janeiro (1997-2021)

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 32 - Procedimentos complementares para outorga de direito de uso 
dos recursos hídricos poderão ser estabelecidos para usos da água ou 
interferências que tenham peculiaridades e características especiais, em 
resolução específica, desde que estejam em consonância com o disposto 
nesta Resolução.

Art. 33 - A autoridade outorgante deverá assegurar ao público o acesso aos 
critérios que orientaram as tomadas de decisão referentes à outorga.

Art. 34 - As outorgas emitidas deverão ser publicadas no Diário Oficial do 
Estado, na forma de extrato, no qual deverão constar, no mínimo, as informa-
ções apresentadas no art. 20 desta Resolução.

Art. 35 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Rio de Janeiro, 29 de janeiro de 2020

MARIA APARECIDA BORGES PIMENTEL VARGAS

Presidente do Conselho Estadual de Recursos Hídricos
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RESOLUÇÃO CERHIRJ AD REFERENDUM Nº 225,  
DE 29 DE ABRIL DE 2020

DISPÕE SOBRE O USO DOS RECURSOS DO FUNDO 
ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS – FUNDRHI 
PARA CUSTEIO DAS ENTIDADES DELEGATÁRIAS 
EM SITUAÇÕES DE EXCEPCIONALIDADE.

O CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS, no uso das suas atribuições 
legais instituído pela Lei nº 3.239, de 02 de agosto de 1999, considerando:

- o art. 27 da Lei Estadual nº 3.239, de 02 de agosto de 1999, que trata do 
objetivo da cobrança pelo uso de recursos hídricos;

- o art. 55, inciso VII da Lei Estadual nº 3.239, de 02 de agosto de 1999, que 
dispõe sobre a competência dos comitês quanto à definição de valores a se-
rem cobrados, bem como seus critérios, submetendo a avaliação ao CERHI-RJ;

- a Lei nº 4.247, de 16 de dezembro de 2003, e suas alterações posteriores, 
que dispõe sobre a cobrança pela utilização de recursos hídricos de domínio 
do Estado do Rio de Janeiro;

- que os comitês e as suas entidades delegatárias vêm percebendo atraso no 
repasse dos recursos do FUNDRHI solicitados ao INEA;

- o não repasse dos recursos referentes as parcelas dos contratos de gestão no 
prazo contratual previsto;

- que a não liberação de recursos do FUNDRHI afeta principalmente o custeio 
das entidades delegatárias, colocando em risco a sua operacionalidade;

- a importância da continuidade do trabalho realizado pelas entidades dele-
gatárias para a manutenção das atividades definidas pelo respectivo Comitê 
de Bacia Hidrográfica;

- a crise econômica vivenciada pelo Estado do Rio de Janeiro, agravada pela 
pandemia do Coronavírus (Covid-19), 

Resolve:

Art. 1º - Considerar situação de excepcionalidade a ausência de repasses de 
recursos do Fundo Estadual de Recursos Hídricos – FUNDRHI, sejam da Conta 
Única do Tesouro Estadual ou da conta D, para as entidades delegatárias.
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 Art. 2° - Autorizar que cada Comitê de Bacia Hidrográfica, que possua contrato 
de gestão assinado, emita resolução permitindo que sua entidade delegatária, 
contratada para o exercício das funções de agência de água, utilize de forma 
excepcional os recursos oriundos da cobrança pelo uso da água e de suas 
aplicações financeiras, que estejam depositados em suas contas bancárias, 
para o pagamento de despesas de custeio.

§ 1º – Permanecem válidos todos os valores estipulados no programa de 
trabalho constante no respectivo contrato de gestão.

§ 2º – Os valores utilizados para cobertura das despesas de custeio, autori-
zados por essa resolução, deverão sofrer ajuste de contas, quando da regu-
larização do repasse dos recursos do FUNDRHI ou na prestação contas anual.

Art. 3º - A autorização estabelecida no artigo 2º desta Resolução tem a sua 
aplicabilidade voltada a partir de 01 de abril do corrente ano.

Art. 4º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 29 de abril de 2020

MARIA APARECIDA BORGES PIMENTEL VARGAS

Presidente do Conselho Estadual de Recursos Hídricos

RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 225/20
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RESOLUÇÃO CERHIRJ  Nº  226,  
24 DE JUNHO DE 2020

DISPÕE SOBRE A APROVAÇÃO DO PLANO DE BACIA 
DENOMINADO “PLANO DE RECURSOS HÍDRICOS 
DA REGIÃO HIDROGRÁFICA DA BAÍA DA ILHA 
GRANDE (PRHBIG)”

O CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS, no uso das suas atribuições 
legais instituído pela Lei nº 3.239, de 02 de agosto de 1999, considerando:

- a Política Nacional de Recursos Hídricos, instituída pela Lei Federal nº. 9.433, 
de 08 de janeiro de 1997, art. 5º, inciso I, combinado com o art. 6º, que define 
o Plano de Recursos Hídricos como um dos instrumentos de gestão e o art. 38, 
inciso III, e que compete aos Comitês de Bacias Hidrográficas a aprovação dos 
respectivos Planos de Recursos Hídricos; 

- o inciso III, do art. 5º, da Lei Estadual nº 3.239, de 02 de agosto de 1999, que define 
como um dos instrumentos da Política Estadual de Recursos Hídricos os Planos de Bacia 
Hidrográfica (PBH’S), sendo competência do Comitê de Bacia Hidrográfica, no âm-
bito de sua área de atuação, a aprovação do respectivo Plano de Recursos Hídricos; 

- a Resolução CNRH nº 145, de 12 de dezembro de 2012, que estabelece dire-
trizes para a elaboração de Planos de Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas 
e dá outras providências; 

- a Resolução CBH BIG nº 25, de 06 de dezembro de 2019, que dispõe sobre 
a aprovação do Plano de Recursos Hídricos da Baía da Ilha Grande, 

Resolve:

Art. 1º - Homologar a aprovação do Plano de Bacia denominado “PLANO DE 
RECURSOS HÍDRICOS DA REGIÃO HIDROGRÁFICA DA BAÍA DA ILHA GRANDE 
(PRH-BIG)”, que possui horizonte de planejamento até o ano de 2040. 

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 24 de Junho de 2020

MARIA APARECIDA BORGES PIMENTEL VARGAS
Presidente do Conselho Estadual de Recursos Hídricos
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RESOLUÇÃO CERHIRJ Nº 228,  
DE 13 DE JULHO DE 2020

DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DA INDICAÇÃO 
DA ASSOCIAÇÃO PRÓGESTÃO DAS ÁGUAS DA 
BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL 
– AGEVAP COMO ENTIDADE DELEGATÁRIA DAS 
FUNÇÕES DE AGÊNCIA DE ÁGUA, TENDO COMO 
INTERVENIENTE OS COMITÊS DE BACIA MÉDIO 
PARAÍBA DO SUL, PIABANHA, RIO DOIS RIOS, 
BAIXO PARAÍBA DO SUL E ITABAPOANA.

O CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS, no uso das suas atribuições 
legais instituído pela Lei nº 3.239, de 02 de agosto de 1999, considerando:

- o que consta do Processo nº E-07/501.501/2010; 

- a Lei nº 3.239, de 02 de agosto de 1999, em seu art. 55, I, que dispõe que 
o Conselho Estadual de Recursos Hídricos deve autorizar a proposta dos co-
mitês de bacia hidrográfica para constituição da respectiva agência de água;

- a Lei nº 5.639, de 06 de janeiro de 2010, em seu art. 2, § 2º, que dispõe que 
os termos de contrato de gestão com as entidades delegatárias deverão ser 
submetidos à manifestação do Conselho Estadual de Recursos Hídricos;

- Resolução CERHI-RJ nº 141, de 05 de novembro de 2015, dispõe sobre a prorro-
gação da indicação da associação pró-gestão das águas da bacia hidrográfica 
do rio paraíba do sul – AGEVAP como entidade delegatária das funções de 
agência de água, tendo como interveniente os comitês de bacia Médio Paraíba 
do Sul, Piabanha, Rio Dois Rios, Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana;

- Resolução Comitê Médio Paraíba do Sul nº 96, de 29 de junho de 2020;

- Resolução Comitê Piabanha nº 59, de 16 de junho de 2020;

- Resolução Comitê Rio Dois Rios nº 65, de 19 de junho de 2020; e

- Resolução Comitê Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana nº 35, de 22 de junho de 2020;

Resolve:

Art. 1º - Alterar o Artigo 1º da Resolução CERHI-RJ nº 141, de 05 de novembro 
de 2015, passando a vigorar com a seguinte redação: 
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“Art. 1º - Aprovar a continuidade da ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS 
ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL – AGEVAP 
como entidade delegatária das funções de Agência de Água dos 
Comitês Médio Paraíba do Sul, Piabanha, Rio Dois Rios, Baixo Paraíba 
do Sul e Itabapoana até o ano de 2025.”

Art. 2º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 13 de Julho de 2020

MARIA APARECIDA BORGES PIMENTEL VARGAS

Presidente do Conselho Estadual de Recursos Hídricos

RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 228/20
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RESOLUÇÃO CERHIRJ Nº 229,  
DE 13 DE JULHO DE 2020

DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DA INDICAÇÃO DA 
ASSOCIAÇÃO PRÓGESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA 
HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL – AGEVAP 
COMO ENTIDADE DELEGATÁRIA DAS FUNÇÕES DE 
AGÊNCIA DE ÁGUA, TENDO COMO INTERVENIENTE 
OS COMITÊS DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DA BAÍA 
DA ILHA GRANDE – REGIÃO  HIDROGRÁFICA I E DOS 
RIOS GUANDU, DA GUARDA E GUANDU MIRIM  
REGIÃO HIDROGRÁFICA II.

O CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS, no uso das suas atribuições 
legais instituído pela Lei nº 3.239, de 02 de agosto de 1999, considerando:

- o que consta do Processo nº E-07/502.841/2010; 

- a Lei n° 3.239, de 02 de agosto de 1999, em seu art. 55, I, que dispõe que 
o Conselho Estadual de Recursos Hídricos deve autorizar a proposta dos co-
mitês de bacia hidrográfica para constituição da respectiva agência de água;

- a Lei n° 5.639, de 06 de janeiro de 2010, em seu art. 2, § 2°, que dispõe que 
os termos de contrato de gestão com as entidades delegatárias deverão ser 
submetidos à manifestação do Conselho Estadual de Recursos Hídricos;

- a Resolução CERHI-RJ nº 143, de 05 de novembro de 2015, dispõe sobre a pror-
rogação da indicação da associação pró-gestão das águas da bacia hidrográfica 
do rio Paraíba do Sul – AGEVAP como entidade delegatária das funções de 
agência de água, tendo como interveniente o comitê das bacias hidrográficas 
dos rios Guandu, da Guarda e Guandu Mirim – Região Hidrográfica II;

- a Resolução CERHI-RJ nº 160, de 19 de outubro de 2016, que dispõe sobre 
a indicação da Associação Pró-gestão das Águas da Bacia do rio Paraíba do 
Sul - AGEVAP como entidade delegatária das funções de agência de água, 
tendo como interveniente o comitê da bacia hidrográfica Baía da Ilha Grande 
- Região Hidrográfica I;

- a Resolução CBH BIG nº 28, de 18 de junho de 2020;

- a Resolução CBH Guandu nº 150, de 09 de julho de 2020,
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Resolve:

Art. 1º - Alterar o Artigo 1º da Resolução CERHI-RJ nº 143, de 05 de novembro 
de 2015, passando a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 1º - Aprovar a continuidade da Associação Pró-Gestão das Águas 
da Bacia do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP como entidade delegatária 
das funções de Agência de Água do Comitê das Bacias Hidrográficas 
Dos Rios Guandu, Da Guarda e Guandu Mirim - Região Hidrográfica II, 
até o ano de 2025.”

Art. 2º - Alterar o Artigo 1º da Resolução CERHI-RJ nº 160, de 19 de outubro 
de 2016, passando a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 1º - Aprovar a indicação da Associação Pró-Gestão das Águas da 
Bacia do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP como entidade delegatária das 
funções de Agência de Água do Comitê de Bacia Hidrográfica da Baía 
de Ilha Grande, até o ano de 2025.”

Art. 3º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 13 de Julho de 2020

MARIA APARECIDA BORGES PIMENTEL VARGAS

Presidente do Conselho Estadual de Recursos Hídricos

RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 229/20
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RESOLUÇÃO CERHIRJ Nº 231,  
DE 26 DE AGOSTO DE 2020

APROVA AJUSTES NO PLANO DE APLICAÇÃO PLURI
ANUAL VIGENTES, PARA OS ANOS DE 2020 A 2022, 
DOS RECURSOS FINANCEIROS CONSTANTES NO 
FUNDRHI DA SUBCONTA DO COMITÊ DE BACIA 
HIDROGRÁFICA DO RIO DOIS RIOS

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:

- o disposto no artigo 9º do Decreto Estadual n° 35.724, de 18 de junho de 2004, 
que dispõe sobre a regulamentação do art. 47 da Lei Nº 3.239, de 02 de 
agosto de 1999, que autoriza o poder executivo a instituir o Fundo Estadual 
de Recursos Hídricos - FUNDRHI, e dá outras providências;

- a Resolução CERHI-RJ nº 118, de 30 de abril de 2014 que aprova o Plano 
de Aplicação Plurianual dos recursos financeiros no FUNDRHI da subconta do 
Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Dois Rios; 

- a Resolução CERHI-RJ nº 188, de 13 de dezembro de 2017, que aprova o Plano de 
Aplicação Plurianual, para os anos de 2018 a 2022, dos recursos financeiros cons-
tantes no FUNDRHI da subconta do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Dois Rios;

- a Resolução CBH Rio Dois Rios nº 31, de 12 de fevereiro de 2014, que dispõe, 
ad referendum, sobre o Plano de Aplicação Plurianual dos recursos financeiros 
para o período de 2014 a 2017 com recursos disponíveis na subconta do CBH 
Rio Dois Rios do Fundo Estadual de Recursos Hídricos – FUNDRHI; 

- a Resolução CBH Rio Dois Rios nº 52, de 12 de setembro de 2017, que dispõe 
sobre a aprovação do plano de aplicação plurianual de recursos financeiros 
constantes na subconta do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Dois Rios 
no Fundo Estadual de Recursos Hídricos – FUNDRHI, alterando o Plano de 
Aplicação Plurianual de Recursos Financeiros aprovado pela Resolução 
CBH R2R n° 31, de 12 de fevereiro de 2014;

- a Resolução CBH Rio Dois Rios nº 67, de 19 de junho de 2020, que dispõe 
o ajuste do plano de aplicação plurianual de recursos financeiros constantes 
na subconta do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Dois Rios no Fundo 
Estadual de Recursos Hídricos – FUNDRHI, alterando o Plano de Aplicação 
Plurianual de Recursos Financeiros aprovado pela Resolução CBH R2R n° 52, 
de 12 de setembro de 2017;
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- que a Resolução CERHI-RJ nº 188, de 13 de dezembro de 2017, contemplou 
os valores que foram acrescidos à previsão de arrecadação com a atualização 
do PPU feita na Resolução CERHI-RJ nº 156, de 24 de agosto de 2016, deixando 
de considerar os valores já previstos de arrecadação anteriores a atualização;

- que a Resolução CERHI-RJ nº 206, de 24 de outubro de 2018, aprova o Plano de 
Aplicação Plurianual, para os anos de 2018 a 2022, dos recursos financeiros cons-
tantes no FUNDRHI da subconta do comitê de bacia hidrográfica do Rio Dois Rios,

Resolve:

Art. 1º - Aprovar ajustes no Plano de Aplicação Plurianual do Comitê de Bacia 
Hidrográfica do Rio Dois Rios, para os anos de 2020 a 2022, aprovados na Resolução 
CERHI-RJ nº 206, de 24 de outubro de 2018, no valor de R$ 9.918.155,87 (nove 
milhões, novecentos e dezoito mil, cento e cinqüenta e cinco reais, oitenta e sete 
centavos), conforme nova previsão de arrecadação dos recursos da subconta 
FUNDRHI da respectiva região, para as seguintes ações: 

I- R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para: Ampliação da Base de Dados e Informações;

II- R$ 963.708,00 (novecentos e sessenta e três mil, setecentos e oito reais) 
para: Ferramentas de Construção da Gestão Participativa;

III- R$ 6.236.814,49 (seis milhões, duzentos e trinta e seis mil, oitocentos e qua-
torze reais e quarenta e nove centavos) para: Redução de Cargas Poluidoras;

IV- R$ 1.003.041,10 (um milhão, três mil, quarenta e um reais e dez centavos) 
para: Plano de Proteção de Mananciais e Sustentabilidade no Uso do Solo;

V- R$ 181.624,11 (cento e oitenta e um mil, seiscentos e vinte e quatro reais e onze 
centavos) para: Demandas CBH-R2R; 

VI- R$ 854.471,04 (oitocentos e cinquenta e quatro mil, quatrocentos e seten-
ta e um reais e quatro centavos) para: Escritório de projetos;

VII- R$ 658.497,13 (seiscentos e cinqüenta e oito mil, quatrocentos e noventa 
e sete reais e treze centavos) para: Contrato de Gestão”.

Art. 2º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 26 de agosto de 2020

MARIA APARECIDA BORGES PIMENTEL VARGAS

Presidente do Conselho Estadual de Recursos Hídricos

RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 231/20
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RESOLUÇÃO CERHIRJ Nº 232,  
DE 15 DE OUTUBRO DE 2020

APROVA A CRIAÇÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE 
INFRAESTRUTURA VERDE – CT IV

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:

- o disposto no artigo 5º, inciso II, de 02 de agosto de 1999, que inclui dentre os 
instrumentos da Política Estadual de Recursos Hídricos, o Programa Estadual de 
Conservação e Revitalização de Recursos Hídricos (PROHIDRO);

- o disposto no artigo 22 do regimento interno do CERHI-RJ que permite ao 
Conselho constituir Câmaras Técnicas de caráter permanente mediante 
Resolução aprovada por maioria simples do Plenário, assegurando preferen-
cialmente a representação dos 4 (quatro) segmentos;

- as atividades desenvolvidas pelo Grupo de Trabalho Pagamento por Serviços 
Ambientais – GT PSA e a evolução dos assuntos nele debatidos;

- o Parecer CT-IL/CERHI-RJ no 67, de 29/07/2020, que analisou a solicitação de 
prorrogação do Grupo de Trabalho Pagamento por Serviços Ambientais – GT PSA, 
que recomenda a prorrogação do GT pelo período estipulado na Resolução 
CERHI 176/2017 ou ainda, que este grupo seja convertido em Câmara Técnica;

- a solicitação do GT PSA de conversão do grupo em uma Câmara Técnica de 
Infraestrutura Verde;

- a especificidade, inter-relação e interdependência dos temas PSA, infraestrutura 
verde e serviços ecossistêmicos, que demandam que os mesmos sejam ob-
servados nas discussões do GT PSA;

- a crescente e contínua atuação dos Comitês de bacia hidrográfica na agenda 
de infraestrutura verde e investimentos de serviços ambientais relacionados 
a conservação e recuperação de bacias hidrográficas; e da demanda por 
definição de bases conceituais e diretrizes para a temática, que justificariam 
a conversão do GT PSA para um GT de infraestrutura verde,

RESOLVE:

Art. 1º - Criar a Câmara Técnica de Infraestrutura Verde.
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Art. 2º - A Câmara Técnica de Infraestrutura Verde será constituída por 07 
(sete) a 10 (dez) representantes de membros titulares ou suas respectivas ins-
tituições suplentes, admitindo-se em sua composição outros profissionais 
por eles indicados formalmente junto ao Plenário, tendo os últimos direito 
a voz e a voto apenas nas deliberações da Câmara Técnica.

Art. 3º - Compete à Câmara Técnica de Infraestrutura Verde:

I- Emitir parecer sobre consulta que lhes for encaminhada, submetendo-o à 
aprovação do Plenário; 

II- Relatar e submeter à aprovação do Plenário, assuntos a elas pertinentes; 

III- Convidar especialistas para assessorá-la em assuntos de sua competência; 

IV- Elaborar e encaminhar ao Plenário propostas de diretrizes e normas que 
versem sobre o Programa Estadual de Conservação e Revitalização de Recursos 
Hídricos (PROHIDRO), o Programa Estadual de Pagamento por Serviços 
Ambientais (PRO-PSA), manejo conservacionista da água e do solo, proteção de 
mananciais, soluções baseadas na natureza, infraestrutura verde e temas afins; 

V- Apoiar mecanismos e instrumentos de proteção ambiental e ordenamento 
territorial em áreas de interesse para proteção de mananciais;

VI- Incentivar medidas de soluções baseadas na natureza para o aumento da 
segurança hídrica do estado do Rio de Janeiro.

Parágrafo Primeiro - À Câmara Técnica de Infraestrutura Verde é permitida 
a iniciativa em relação a matérias de sua competência.

Parágrafo Segundo - Caso a matéria de iniciativa da CTIV aborde algum dos instru-
mentos de gestão, as reuniões deverão ser feitas de forma conjunta com a CTIG.

Parágrafo Terceiro - Caso a matéria de iniciativa da CTIV aborde a temática de 
águas subterrâneas, a CTAS deverá ser envolvida no debate da matéria.

Art. 4º - A Câmara Técnica de Infraestrutura Verde será coordenada por um 
de seus membros, eleito por maioria simples dos votos dos seus integrantes.

Art. 5º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 15 de outubro de 2020

MARIA APARECIDA BORGES PIMENTEL VARGAS
Presidente do Conselho Estadual de Recursos Hídricos

RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 232/20
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RESOLUÇÃO CERHIRJ Nº 233,  
DE 15 DE OUTUBRO DE 2020

ESTABELECE DIRETRIZES GERAIS PARA A INTEGRA ÇÃO 
ENTRE A GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS E A GESTÃO 
DE ÁGUAS MINERAIS, TERMAIS, GASOSAS, POTÁVEIS DE 
MESA OU DESTINADAS A FINS BALNEÁRIOS.

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:

- o artigo 4°, inciso IV da Lei nº 3.239, de 02 de agosto de 1999 que define 
como uma das diretrizes da Política Estadual de Recursos Hídricos a integra-
ção e harmonização, entre si, da política relativa aos recursos hídricos, com as 
de preservação e conservação ambientais, controle ambiental, recuperação 
de áreas degradadas e meteorologia;

- o artigo 45, inciso VIII da Lei nº 3.239, de 02 de agosto de 1999 que dispõe 
que compete ao CERHI estabelecer diretrizes complementares para imple-
mentação da Política Estadual de Recursos Hídricos, para aplicação de seus 
instrumentos e para atuação do Sistema Estadual de Gerenciamento de 
Recursos Hídricos-SEGRHI;

- a Resolução CNRH nº 76, de 16 de outubro de 2007, que estabelece diretrizes 
gerais para a integração entre a gestão de recursos hídricos e a gestão de águas 
minerais, termais, gasosas, potáveis de mesa ou destinadas a fins balneários;

-  o disposto nas Resoluções CNRH nº 15, de 11 de janeiro de 2001 e nº 22, 
de 24 de maio de 2002, que estabelecem, respectivamente, diretrizes gerais 
para a gestão de águas subterrâneas, e diretrizes para inserção das águas 
subterrâneas no instrumento Plano de Recursos Hídricos;

- que a pesquisa e a lavra de águas minerais, termais, gasosas, potáveis de 
mesa ou destinadas a fins balneários são outorgadas pela Agência Nacional 
de Mineração - ANM e Ministério de Minas e Energia, respectivamente, de acordo 
com o Código de Águas Minerais, Decreto-Lei nº 7.841, de 08 de agosto de 
1945 e o Código de Mineração, Decreto-Lei nº 227, de 27 de fevereiro de 1967, 
e suas alterações;

- a necessidade de integração e atuação articulada entre órgãos e entidades 
cujas competências se refiram aos recursos hídricos, à mineração e ao meio 
ambiente,
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Resolve:

Art. 1º - Ficam estabelecidas diretrizes gerais para a integração entre a gestão 
de recursos hídricos e a gestão de águas minerais, termais, gasosas, potáveis 
de mesa ou destinadas a fins balneários.

Art. 2º - Para efeito desta Resolução considera-se:

I- Águas subterrâneas: as águas que ocorrem naturalmente no subsolo;

II- Fontes ou surgências: são locais onde, por circunstancias geológicas, as 
águas subterrâneas afloram à superfície;

III- águas minerais: são aquelas provenientes de fontes naturais ou de fontes 
artificialmente captadas que possuam composição química ou propriedades 
físicas ou físico-químicas distintas das águas comuns, com características que 
lhes confiram uma ação medicamentosa (Decreto-Lei 7.841, de 8 de agosto de 
1945 –Código de Águas Minerais); compreendendo, também, águas termais, 
gasosas, potáveis de mesa, ou destinadas a fins balneários

IV- aproveitamento: exploração e explotação das águas minerais, compreen-
dendo os regimes de autorização de pesquisa e de concessão de lavra;

V- área de pesquisa: aquela solicitada pelo requerente para execução de 
pesquisa de águas minerais, e deferida pela autoridade outorgante de direito 
de uso de recursos minerais;

VI- área ou perímetro de proteção de fonte: destina-se à proteção da quali-
dade das águas minerais, termais, gasosas, potáveis de mesa ou destinadas 
a fins balneários com o objetivo de estabelecer os limites onde existirão res-
trições de ocupação e de determinados usos que possam comprometer seu 
aproveitamento, definida na Portaria DNPM nº 231, de 31 de julho de 1998;

VII- outorga de direito de uso de recursos hídricos: ato administrativo me-
diante o qual a autoridade outorgante faculta ao outorgado o direito de uso 
de recursos hídricos, por prazo determinado, nos termos e nas condições 
expressas no respectivo ato, consideradas as legislações específicas vigentes;

VIII- pesquisa para água mineral: execução dos trabalhos necessários à de-
finição da jazida, sua avaliação e a determinação da exequibilidade do seu 
aproveitamento econômico;

IX- portaria de lavra para água mineral: ato administrativo mediante o qual é 
outorgado ao interessado o direito ao aproveitamento industrial das jazidas 
de águas minerais;
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X- portaria 374 DNPM de 1º de outubro de 2009: especificações técnicas para 
a captação de águas minerais.

Art. 3º - O órgão gestor de recursos hídricos competente e o órgão gestor 
de recursos minerais, com vistas a facilitar o processo de integração, devem 
promover o compartilhamento de informações e compatibilização de pro-
cedimentos, definindo de forma conjunta o conteúdo e os estudos técnicos 
necessários, consideradas as legislações específicas vigentes.

Parágrafo único: As informações a serem compartilhadas referem-se, no mínimo:

I- aos títulos de direitos minerários de pesquisa ou lavra de águas minerais 
para a sua inclusão no Sistema de Informações de Recursos Hídricos e consi-
deração pelos órgãos gestores de recursos hídricos;

II- aos atos administrativos relacionados ao uso de recursos hídricos, tais 
como: outorgas de direito de uso, manifestações prévias e autorizações de 
perfuração de poços, para a sua inclusão no sistema de informações de recursos 
minerais e consideração pelo órgão gestor de recursos minerais;

III- à área objeto de requerimento de pesquisa para água mineral, termal, 
gasosa, potável de mesa ou destinada a fins balneários e à área ou perímetro 
de proteção de fonte instituído pelo órgão gestor de recursos minerais, a fim 
de que seja considerado pelos órgãos gestores de recursos hídricos;

IV- às áreas de restrição e controle estabelecidas pelo órgão gestor de recur-
sos hídricos competente ou previstas nos planos de recursos hídricos, a fim de 
que sejam consideradas pelo órgão gestor de recursos minerais;

V- ao monitoramento quantitativo e qualitativo disponível nos órgãos gestores;

VI- àquelas necessárias à formulação dos planos de recursos hídricos e à atuação 
dos comitês de bacias hidrográficas.

Art. 4º - O órgão gestor de recursos minerais dará conhecimento do reque-
rimento de autorização para pesquisa de água mineral e respectiva área ao 
órgão gestor de recursos hídricos competente, que deverá se manifestar so-
bre possíveis impedimentos à pesquisa, observando as diretrizes e princípios 
traçados pela Lei nº 9.433, de 1997 e Resoluções do CNRH.

Art. 5º - O órgão gestor de recursos hídricos competente, após conheci-
mento do requerimento de autorização para pesquisa de água mineral, 
conforme art. 4º desta Resolução, deverá informar ao órgão gestor de 
recursos minerais:
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I- as outorgas de direito de uso de recursos hídricos, demais atos autorizativos e os 
usos cadastrados existentes na área requerida para pesquisa e em seu entorno; e

II- as áreas de restrição e controle que possam ter interferência com a área 
requerida.

Art. 6º - O órgão gestor de recursos minerais deverá observar os atos de outorga 
de direito de uso de recursos hídricos emitidos, demais atos autorizativos e os 
usos cadastrados existentes quando da análise do requerimento de autorização 
para pesquisa de água mineral.

Art. 7º - O órgão gestor de recursos hídricos competente deverá observar as 
informações existentes nos requerimentos de pesquisa, alvarás de pesquisa 
e portarias de lavra para água mineral quando da análise do requerimento de 
outorga de direito de uso de recursos hídricos.

Art. 8º - O órgão gestor de recursos hídricos competente articular-se-á 
com o órgão gestor de recursos minerais para o estabelecimento de prazos, 
a serem formalizados em documento próprio, para resposta às consultas 
efetivadas.

Art. 9º - A integração prevista nesta Resolução deverá observar o compar-
tilhamento de informações e a compatibilização do processo de tomada de 
decisão, reservadas as competências sobre a matéria.

Art. 10 - Após a concessão da Portaria de Lavra, o órgão gestor de recursos 
minerais encaminhará ao órgão gestor de recursos hídricos competente, no 
mínimo, as seguintes informações:

I- projeto e relatório do sistema de captação, previsto na Portaria DNPM 374 /2009 
ou na disposição que vier a sucedê-la;

II- estudos analíticos da água mineral;

III- localização geográfica dos poços ou fontes;

IV- balanço hídrico do empreendimento, ensaio de bombeamento dos poços 
e sua interpretação, quando houver;

V- vazão constante no relatório final de pesquisa aprovado; e

VI- área ou perímetro de proteção da fonte, previstos na Portaria 231 do 
DNPM, de 32 de julho de 1998 ou na disposição que sucedê-la.

Art. 11 - Em caso de indeferimento do requerimento ou extinção do título 
de pesquisa ou de lavra de água mineral, por qualquer motivo, o órgão gestor de 
recursos minerais deverá comunicar o fato ao órgão gestor de recursos hídricos.
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Art. 12 - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 15 de outubro de 2020

MARIA APARECIDA BORGES PIMENTEL VARGAS

Presidente do Conselho Estadual de Recursos Hídricos
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RESOLUÇÃO CERHIRJ AD REFERENDUM Nº 234, 
DE 26 DE NOVEMBRO DE 2020

ATUALIZAÇÃO DO PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL 
DOS RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDRHI NA 
SUBCONTA DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO 
RIO PIABANHA E DAS SUBBACIAS HIDROGRÁFICAS 
DOS RIOS PAQUEQUER E PRETO.

O CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS, no uso das suas atribuições le-
gais, instituído pela Lei Estadual nº 3.239, de 02 de agosto de 1999, e considerando:

- o disposto no artigo 9º do Decreto Estadual n° 35.724, de 18 de junho de 
2004, que dispõe sobre a regulamentação do art. 47 da Lei Estadual nº 3.239, 
de 02 de agosto de 1999, que autoriza o poder executivo a instituir o Fundo 
Estadual de Recursos Hídricos - FUNDRHI, e dá outras providências;

- a Resolução CERHI-RJ nº 149, de 09 de dezembro de 2015, que aprova o 
plano de ações e aplicação dos recursos financeiros no FUNDRHI da subconta 
do comitê Piabanha;

- a Resolução CERHI-RJ nº 163, de 14 de dezembro de 2016, dispõe sobre 
a atualização do Preço Público Unitário – PPU da metodologia da cobrança 
pelo uso dos recursos hídricos da Região Hidrográfica IV - Comitê Piabanha;

- a Resolução CERHI-RJ nº 182, de 24 de agosto de 2017, que altera o Plano 
de Aplicação Plurianual dos recursos financeiros do FUNDRHI na subconta do 
Comitê Da Bacia Hidrográfica do rio Piabanha e das Sub-Bacias Hidrográficas 
dos rios Paquequer e Preto;

- a Resolução CBH Piabanha nº 33, de 06 de novembro de 2015, que dispõe 
sobre aplicação de recursos financeiros constantes na subconta do Comitê 
de Bacia Hidrográfica do rio Piabanha e das sub-bacias hidrográficas dos rios 
Paquequer e Preto no Fundo Estadual de Recursos Hídricos – FUNDRHI, alterando 
o Plano de Ações e Aplicação de Recurso Financeiro aprovado pela Resolução 
CBH-Piabanha n° 18, de 21 de agosto de 2012 e alterado pela resolução CBH 
Piabanha n° 20, de 15 de abril de 2014;

- a Resolução do Comitê Piabanha nº 37/2016, que dispõe sobre atualização 
do preço público – PPU da metodologia da cobrança pelo uso dos recursos 
hídricos Região Hidrográfica IV - Comitê Piabanha;
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- a Resolução CBH Piabanha nº 41, de 20 de junho de 2017, que dispõe so-
bre o Plano de Aplicação Plurianual dos recursos financeiros constantes na 
subconta do Comitê de bacia Hidrográfica do rio Piabanha e das sub-bacias 
hidrográficas dos rios Paquequer e Preto no Fundo Estadual de Recursos 
Hídricos – FUNDRHI, no período de 2016 a 2020;

- a Resolução CBH Piabanha nº 61, de 08 de outubro de 2020, que “Dispõe 
sobre a atualização do Plano de Aplicação Plurianual de recursos financeiros 
constantes na subconta do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Piabanha e das 
Sub-Bacias Hidrográficas dos Rios Paquequer e Preto no Fundo Estadual de 
Recursos Hídricos – FUNDRHI aprovado pela Resolução CBH-PIABANHA n° 41 
de 20 de junho de 2017,

Resolve:

Art. 1º - Aprovar o Plano de Aplicação Plurianual do Comitê de Bacia Hidrográfica 
do Rio Piabanha e das sub-bacias hidrográficas dos rios Paquequer e Preto, para 
os anos de 2020 a 2025, no valor de R$ 20.145.245,93 (vinte milhões, cento e 
quarenta e cinco mil, duzentos e quarenta e cinco reais, e noventa e três centavos) 
com recursos da subconta FUNDRHI da respectiva região, para as seguintes ações: 

I- R$ 1.104.867,95 (um milhão, cento e quatro mil, oitocentos e sessenta e sete reais, 
noventa e cinco centavos) para: Ferramentas de construção da Gestão Participativa;

II- R$ 2.060.588,82 (dois milhões, sessenta mil, quinhentos e oitenta e oito 
reais e oitenta e dois centavos) para: Produção e Gestão da Informação;

III- R$ 2.211.369,28 (dois milhões, duzentos e onze mil, trezentos e sessenta e nove 
reais e vinte e oito centavos) para: Produção de água;

IV- R$ 9.522.634,04 (nove milhões, quinhentos e vinte e dois mil, seiscentos e trinta 
e quatro reais e quatro centavos) para: Saneamento e qualidade da água;

V- R$ 5.245.785,84 (cinco milhões, duzentos e quarenta e cinco mil, setecen-
tos e oitenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos) para: Infraestrutura do 
comitê e implementação dos instrumentos de gestão.

Art. 2º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 26 de novembro de 2020.

MARIA APARECIDA BORGES PIMENTEL VARGAS
Presidente do Conselho Estadual de Recursos Hídricos

RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 234/20



644 Base Legal para a Gestão das Águas do Estado do Rio de Janeiro (1997-2021)

RESOLUÇÃO CERHIRJ Nº 235,  
DE 15 DE OUTUBRO DE 2020

DISPÕE SOBRE CRITÉRIOS DE DISTRIBUIÇÃO DOS 
RECURSOS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA 
UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS PARA GERAÇÃO 
DE ENERGIA HIDRELÉTRICA PARA OS CONTRATOS 
DE GESTÃO COM ENTIDADES DELEGATÁRIAS DE 
FUNÇÕES DE AGÊNCIA DE ÁGUA PARA O ANO DE 2021.

O CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS, no uso das suas atribuições le-
gais instituído pela Lei Estadual nº 3.239, de 02 de agosto de 1999, considerando:

- que a Lei Estadual nº 3.239, de 02 de agosto de 1999, em seu art. 55, I, dispõe 
que o Conselho Estadual de Recursos Hídricos deve autorizar a proposta dos 
Comitês de Bacia Hidrográfica para constituição da respectiva Agência de Água;

- que a Lei Estadual nº 5.639, de 06 de janeiro de 2010, em seu art. 2º, § 2º, 
dispõe que os termos de Contrato de Gestão com as Entidades Delegatárias 
de Funções de Agência de Água deverão ser submetidos à manifestação do 
Conselho Estadual de Recursos Hídricos;

- que a Lei Estadual nº 5.639, de 06 de janeiro de 2010, em seu art. 13, deter-
mina que dos valores arrecadados com as demais receitas do Fundo Estadual 
de Recursos Hídricos – FUNDRHI, serão aplicados no mínimo 50% nos contratos 
de gestão das Entidades Delegatárias de comitês de bacia com baixa arreca-
dação pela cobrança sobre os usos dos recursos hídricos, sendo o restante 
aplicado no órgão gestor de recursos hídricos e em ações e investimentos, em 
qualquer região hidrográfica, mediante proposta enviada pelo órgão gestor 
e aprovação pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CERHI-RJ;

- a Resolução CERHI-RJ nº 191, de 13 de dezembro de 2017, que dispõe sobre 
critérios de distribuição dos recursos da compensação financeira pela utilização de 
recursos hídricos para geração de energia hidrelétrica para os contratos de gestão 
com entidades delegatárias de funções de agência de água para o ano de 2018;

- a Resolução CERHI-RJ nº 199, de 24 de outubro de 2018, que dispõe so-
bre critérios de distribuição dos recursos da compensação financeira pela 
utilização de recursos hídricos para geração de energia hidrelétrica para os 
contratos de gestão com entidades delegatárias de funções de agência de 
água para o ano de 2019;
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- que a reunião realizada em 25/07/2019 teve como resultado a utilização do saldo 
da compensação financeira pela utilização de recursos hídricos para geração de ener-
gia hidrelétrica para o custeio dos contratos de gestão de baixa arrecadação, 
levando-se em consideração a manutenção dos contratos vigentes para o ano de 2021;

- a previsão de arrecadação dos recursos da compensação financeira pelo 
aproveitamento dos recursos hídricos para fins de geração de energia hidre-
létrica (CFURH), para 2021, no valor total de R$ 2.250.000,00(dois milhões, 
duzentos e cinquentamil reais);

- o saldo dos recursos da compensação financeira pelo aproveitamento dos re cur   sos 
hídricos para fins de geração de energia hidrelétrica (CFURH) constante na Conte 
Única do Tesouro Estadual (CUTE) no valor total de R$ 9.141.669,60 (nove milhões, 
cento e quarenta e um mil, seiscentos e sessenta e nove reais e sessenta centavos);

- a aprovação da presente Resolução pelo plenário deste Conselho em sua 33ª 
Reunião Extraordinária, de 15 de outubro de 2020,

Resolve:

Art. 1º - Aprovar os seguintes critérios de distribuição dos recursos da 
compensação financeira pela utilização de recursos hídricos para geração de 
energia hidrelétrica para os contratos de gestão com Entidades Delegatárias 
de Funções de Agência de Água no exercício de 2021:

§ 1º - São considerados Comitês de Bacias Hidrográficas (CBHs) de baixa arre-
cadação aqueles que têm a sua arrecadação inferior a 20% (vinte por cento) 
do total arrecadado com a cobrança pela utilização dos recursos hídricos no 
estado do Rio de Janeiro no ano corrente ao do cálculo das previsões de rateio;

§ 2º - Não serão beneficiados, com os recursos da compensação financeira pela uti-
lização de recursos hídricos para geração de energia hidrelétrica para os contratos 
de gestão com Entidades Delegatárias de Funções de Agência de Água, os Comitês 
que tiverem sua arrecadação superior a 20% (vinte por cento) do total arrecadado 
com a cobrança pela utilização dos recursos hídricos no estado do Rio de Janeiro.

Art. 2º - Fica excluído, para o ano de 2021, da distribuição dos recursos da 
compensação financeira pela utilização de recursos hídricos para geração de 
energia hidrelétrica para os contratos de gestão com Entidades Delegatárias 
de Funções de Agência de Água o Comitê das Bacias Hidrográficas dos rios 
Guandu, da Guarda e Guandu Mirim, conforme parágrafo 1º do art. 1º.

Art. 3º - Para o ano de 2021, do total do saldo disponível da conta “D” e da conta 
CUTE, referente à CFURH, será utilizado o valor de 3.292.480,23 (três milhões, 
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duzentos e noventa e dois mil, quatrocentos e oitenta reais e vinte e três 
centavos) a título de rateio dos recursos da compensação financeira definido 
da seguinte forma para cada Região Hidrográfica:

I. Região Hidrográfica I – Baía de Ilha Grande – R$502.889,00 (quinhentos e dois 
mil, oitocentos e oitenta e nove reais);

II. Região Hidrográfica III – Médio Paraíba do Sul – R$478.231,02 (quatrocen-
tos e setenta e oito mil, duzentos e trinta e um reais e dois centavos);

III. Região Hidrográfica IV – Piabanha – R$508.076,02 (quinhentos e oito mil, 
setenta e seis reais e dois centavos);

IV. Região Hidrográfica V – Baía de Guanabara – R$47.043,00 (quarenta e sete 
mil, quarenta e três reais);

V. Região Hidrográfica VI – Lagos São João – R$392.264,00 (trezentos e noven-
ta e dois mil, duzentos e sessenta e quatro reais);

VI. Região Hidrográfica VII – Rio Dois Rios – R$500.624,02 (quinhentos mil, 
seiscentos e vinte e quatro reais e dois centavos);

VII. Região Hidrográfica VIII – Macaé e das Ostras – R$336.150,17 (trezentos e trinta 
e seis mil, cento e cinquenta reais e dezessete centavos);

VIII. Região Hidrográfica IX – Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana – R$527.203,02 
(quinhentos e vinte e sete mil, duzentos e três reais e dois centavos).

Art. 4º - São considerados comitês de baixa arrecadação aqueles correspon-
dentes às seguintes regiões hidrográficas: Baía da Ilha Grande, Médio Paraíba 
do Sul, Piabanha, Baía de Guanabara, Lagos São João, Rio Dois Rios, Macaé 
e das Ostras e Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana, conforme o critério estabe-
lecido no artigo 1°, parágrafo primeiro.

Art. 5º - Esta Resolução deverá ser revista anualmente em função das alterações 
de previsões de arrecadações com a compensação financeira pela utilização de 
recursos hídricos para geração de energia hidrelétrica, com a cobrança pela 
utilização dos recursos hídricos e os valores dos contratos de gestão.

Art. 6º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 15 de outubro de 2020

MARIA APARECIDA BORGES PIMENTEL VARGAS
Presidente do Conselho Estadual de Recursos Hídricos

RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 235/20



647 Base Legal para a Gestão das Águas do Estado do Rio de Janeiro (1997-2021)

RESOLUÇÃO CERHIRJ AD REFERENDUM Nº 236, 
DE 26 DE NOVEMBRO DE 2020

APROVA O PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL, 
PARA OS ANOS DE 2019 A 2022, DOS RECURSOS 
FINANCEIROS CONSTANTES NO FUNDRHI DA 
SUBCONTA DO COMITÊ DA REGIÃO HIDROGRÁFICA 
DA BAÍA DE GUANABARA E DOS SISTEMAS 
LAGUNARES DE MARICÁ E JACAREPAGUÁ – CBH BG.

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:

- o disposto no artigo 9º do Decreto Estadual n° 35.724, de 18 de junho de 2004, 
que dispõe sobre a regulamentação do art. 47 da Lei Nº 3.239, de 02 de 
agosto de 1999, que autoriza o poder executivo a instituir o Fundo Estadual 
de Recursos Hídricos - FUNDRHI, e dá outras providências;

- a Resolução CBH-BG nº 09, de 30 de agosto de 2012, que aprova o Plano de 
Investimento e aplicação de recursos financeiros constantes na subconta do 
Comitê da Região Hidrográfica da Baía de Guanabara e dos Sistemas Lagunares de 
Maricá e Jacarepaguá – CBH BG referente ao período arrecadado de 2007 a 2011;

- a Resolução CBH-BG nº 65, de 30 de novembro de 2018, que aprova o ajuste do 
Plano de Aplicação Plurianual – PAP 2019/2022 do Comitê da Região Hidrográfica da 
Baía de Guanabara e dos Sistemas Lagunares de Maricá e Jacarepaguá – CBH BG;

- a Resolução CBH-BG nº 93, de 07 de outubro de 2020, que altera a Resolução 
CBH-BG nº 71/2019 que aprova a reestruturação do Plano de Aplicação 
Plurianual – PAP 2019/2022 do Comitê da Região Hidrográfica da Baía de 
Guanabara e dos Sistemas Lagunares de Maricá e Jacarepaguá – CBH BG;

- a Resolução CERHI-RJ nº 101, de 12 de dezembro de 2012, que aprova o Plano 
de Investimentos com recursos do FUNDRHI na subconta da Região Hidrográfica 
Baía de Guanabara;

- a Resolução CERHI-RJ nº 210, de 11 de dezembro de 2018, que aprova o Plano 
de Aplicação Plurianual, para os anos de 2019 a 2022, dos recursos financeiros 
constantes no Fundrhi da subconta do Comitê da Região Hidrográfica da Baía 
de Guanabara e dos Sistemas Lagunares de Maricá e Jacarepaguá – CBH BG;

- A urgência de encaminhamento do plano de aplicação do CBH de forma a atender 
aos procedimentos administrativos inerentes, os prazos estabelecidos pelo governo 
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para execução do orçamento, e tendo em vista o assunto já ter sido tratado nas 
câmaras técnicas deste conselho;

- A urgência de encaminhamento do plano de aplicação do CBH de forma 
a atender aos procedimentos administrativos inerentes, os prazos estabeleci-
dos pelo governo para execução do orçamento, e tendo em vista o assunto já 
ter sido tratado nas câmaras técnicas deste conselho,

Resolve:

Art. 1º - Aprovar o Plano de Aplicação Plurianual do Comitê da Região Hidrográfica 
da Baía de Guanabara e dos Sistemas Lagunares de Maricá e Jacarepaguá – CBH BG, 
para os anos de 2019 a 2022, no valor de R$ 87.739.625,15 (oitenta e sete milhões, 
setecentos e trinta e nove mil, seiscentos e vinte e cinco reais e quinze centavos), 
conforme nova previsão de arrecadação dos recursos da subconta FUNDRHI da 
respectiva região, passando a vigorar a redação abaixo para as seguintes ações: 

I- R$ 14.717.842,38 (quatorze milhões, setecentos e dezessete mil, oitocentos 
e quarenta e dois reais e trinta e oito centavos) para: Instrumentos de Gestão;

II- R$ 38.811.216,50 (trinta e oito milhões, oitocentos e onze mil, duzentos 
e dezesseis reais e cinquenta centavos) para: Coleta e Tratamento de Esgoto 
Sanitário;

III- R$ 5.385.132,09 (cinco milhões, trezentos e oitenta e cinco mil, cento e trinta 
e dois reais e nove centavos) para: Resíduos Sólidos, Drenagem e Água;

IV- R$ 4.733.189,58 (quatro milhões setecentos e trinta e três mil, cento e oitenta 
e nove reais e cinquenta e oito centavos) para: Monitoramento Quali-Quantitativo;

V- R$ 1.341.547,55 (um milhão trezentos e quarenta e um mil, quinhentos 
e quarenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos) para: Infraestrutura Verde;

VI- R$ 3.031.394,46 (três milhões, trinta e um mil, trezentos e noventa e quatro reais 
e quarenta e seis centavos) para: Educação Ambiental, Mobilização e Capacitação;

VII- R$ 4.532.315,81 (quatro milhões, quinhentos e trinta e dois mil, trezentos e quinze 
reais e oitenta e um centavos) para: Comunicação e Fortalecimento Institucional;

VIII- R$ 1.849.784,08 (um milhão oitocentos e quarenta e um mil, quinhentos 
e quarenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos) para: Apoio à Pesquisa;

IX- R$ 951.676,54 (novecentos e cinquenta e um mil, seiscentos e setenta e seis 
reais e cinquenta e quatro centavos) para: Ações de Diretoria;

RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 236/20
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X- R$ 8.135.088,92 (oito milhões cento e trinta e cinco mil, oitenta e oito reais 
e noventa e dois centavos) para: Custeio da Delegatária;

XI- R$ 4.250.437,25 (quatro milhões, duzentos e cinquenta mil, quatrocentos 
e trinta e sete reais e vinte e cinco centavos) para: Escritório de Projetos.

Art. 2º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 26 de Novembro de 2020

MARIA APARECIDA BORGES PIMENTEL VARGAS

Presidente do Conselho Estadual de Recursos Hídricos

RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 236/20
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RESOLUÇÃO CERHIRJ AD REFERENDUM Nº 237, 
DE 26 DE NOVEMBRO DE 2020

APROVA O PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS 
FINANCEIROS NO FUNDRHI DA SUBCONTA DO 
COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO GUANDU.

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:

- o disposto no artigo 45, inciso VI da Lei nº 3.239, de 02 de agosto de 1999;

- o disposto no artigo 9º do Decreto Estadual n° 35.724, de 18 de junho de 2004;

- a Resolução CERHI-RJ nº 126, de 27 de agosto de 2014;

- a Resolução CBH Guandu nº 106, de 29 de abril de 2014;

- a Resolução CBH Guandu nº 124, de 17 de outubro de 2016;

- a Resolução CBH Guandu nº 154, de 19 de novembro de 2020;

- a urgência de encaminhamento do plano de aplicação do CBH de forma 
a atender aos procedimentos administrativos inerentes, os prazos estabeleci-
dos pelo governo para execução do orçamento, e tendo em vista o assunto já 
ter sido tratado nas câmaras técnicas deste conselho,

Resolve:

Art. 1º - Aprovar o Plano de Aplicação do Comitê de Bacia Hidrográfica Bacia 
Hidrográfica dos rios Guandu, da Guarda e Guandu-Mirim, para o ano de 
2021, no valor de R$ 270.032.092,35 (Duzentos e setenta milhões, trinta 
e dois mil, noventa e dois reais e trinta e cinco centavos) com recursos da 
subconta FUNDRHI da respectiva região, para as seguintes ações: 

I- R$ 16.842.387,99 (dezesseis milhões, oitocentos e quarenta e dois mil, tre-
zentos e oitenta e sete reais e noventa e nove centavos) para: Gerenciamento 
de Recursos Hídricos;

II- R$ 1.682.485,00 (um milhão, seiscentos e oitenta e dois mil e quatrocentos 
e oitenta e cinco reais) para: Recursos Hídricos - Balanço quali-quantitativo;
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III- R$ 9.341.851,26 (nove milhões, trezentos e quarenta e um mil, oitocentos 
e cinquenta e um reais e vinte e seis centavos) para: Produção de conhecimento 
e educação ambiental;

IV- R$ 19.805.007,26 (dezenove milhões, oitocentos e cinco mil, sete reais e vinte 
e seis centavos) para: Infraestrutura verde;

V- R$ 222.360.360,85 (duzentos e vinte e dois milhões, trezentos e sessenta 
mil, trezentos e sessenta reais e oitenta e cinco centavos) para: Saneamento.

Parágrafo único: Do saldo da subconta do FUNDRHI em 31/08/2020, na região 
hidrográfica II, R$ 4.023.843,88 (quatro milhões, vinte e três mil, oitocentos 
e quarenta e três reais e oitenta e oito centavos) são referentes ao arresto do 
ano 2018, R$102.939.106,91 (cento e dois milhões, novecentos e trinta e nove 
mil, cento e seis reais e noventa e um centavos) referentes ao saldo constante 
na conta única do tesouro estadual – CUTE oriundo do termo de ajustamento 
de conduta – TAC celebrado entre o MP RJ e o Governo do Estado do Rio de 
Janeiro, e R$ 42.708.522,07 (quarenta e dois milhões, setecentos e oito mil, 
quinhentos e vinte e dois reais e sete centavos) constantes na Conta “D” da 
região hidrográfica II.

Art. 2º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 26 de Novembro de 2020

MARIA APARECIDA BORGES PIMENTEL VARGAS

Presidente do Conselho Estadual de Recursos Hídricos

RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 237/20
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RESOLUÇÃO CERHIRJ AD REFERENDUM Nº 238, 
DE 26 DE NOVEMBRO DE 2020

ALTERA A RESOLUÇÃO CERHIRJ Nº 235, DE 15/10/2020, 
QUE DISPÕE SOBRE CRITÉRIOS DE DISTRIBUI ÇÃO 
DOS RECURSOS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA 
PELA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS PARA 
GERAÇÃO DE ENERGIA HIDRELÉTRICA PARA OS 
CONTRATOS DE GESTÃO COM ENTIDADES DELE
GATÁRIAS DE FUNÇÕES DE AGÊNCIA DE ÁGUA PARA 
O ANO DE 2021.

O CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS, no uso das suas atribuições le-
gais instituído pela Lei Estadual nº 3.239, de 02 de agosto de 1999, considerando:

- que a Lei Estadual nº 3.239, de 02 de agosto de 1999, em seu art. 55, I, dispõe 
que o Conselho Estadual de Recursos Hídricos deve autorizar a proposta dos 
Comitês de Bacia Hidrográfica para constituição da respectiva Agência de Água;

- que a Lei Estadual nº 5.639, de 06 de janeiro de 2010, em seu art. 2º, § 2º, 
dispõe que os termos de Contrato de Gestão com as Entidades Delegatárias 
de Funções de Agência de Água deverão ser submetidos à manifestação do 
Conselho Estadual de Recursos Hídricos;

- que a Lei Estadual nº 5.639, de 06 de janeiro de 2010, em seu art. 13, deter-
mina que dos valores arrecadados com as demais receitas do Fundo Estadual 
de Recursos Hídricos – FUNDRHI, serão aplicados no mínimo 50% nos contra-
tos de gestão das Entidades Delegatárias de comitês de bacia com baixa arre-
cadação pela cobrança sobre os usos dos recursos hídricos, sendo o restante 
aplicado no órgão gestor de recursos hídricos e em ações e investimentos, em 
qualquer região hidrográfica, mediante proposta enviada pelo órgão gestor 
e aprovação pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CERHI-RJ;

- a Resolução CERHI-RJ nº 191, de 13 de dezembro de 2017, que dispõe 
sobre critérios de distribuição dos recursos da compensação financeira pela 
utilização de recursos hídricos para geração de energia hidrelétrica para os 
contratos de gestão com entidades delegatárias de funções de agência de 
água para o ano de 2018;

- a Resolução CERHI-RJ nº 199, de 24 de outubro de 2018, que dispõe so-
bre critérios de distribuição dos recursos da compensação financeira pela 
utilização de recursos hídricos para geração de energia hidrelétrica para os 
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contratos de gestão com entidades delegatárias de funções de agência de 
água para o ano de 2019;

- que a reunião realizada em 25/07/2019 teve como resultado a utilização 
do saldo da compensação financeira pela utilização de recursos hídricos para 
geração de energia hidrelétrica para o custeio dos contratos de gestão de 
baixa arrecadação, levando-se em consideração a manutenção dos contratos 
vigentes para o ano de 2021;

- a previsão de arrecadação dos recursos da compensação financeira pelo 
aproveitamento dos recursos hídricos para fins de geração de energia hidre-
létrica (CFURH), para 2021, no valor total de R$ 2.250.000,00(doismilhões, 
duzentos e cinquentamil reais);

- o saldo dos recursos da compensação financeira pelo aproveitamento dos re-
cursos hídricos para fins de geração de energia hidrelétrica (CFURH) constante 
na Conte Única do Tesouro Estadual (CUTE) no valor total de R$9.141.669,60 
(nove milhões, cento e quarenta e um mil, seiscentos e sessenta e nove reais 
e sessenta centavos),

Resolve:

Art. 1º - Alterar o artigo 3o da Resolução CERHI-RJ nº 235/2020, passando 
a vigorar a seguinte redação, que contém a retificação dos valores aprovados:  

 “Art. 3º – Para o ano de 2021, do total do saldo disponível da conta 
“D” e da conta CUTE, referente à CFURH, será utilizado o valor de  R$ 
3.287.971,60 (três milhões, duzentos e oitenta e sete mil, novecentos 
e setenta e um reais e sessenta centavos)  a título de rateio dos recur-
sos da compensação financeira definido da seguinte forma para cada 
Região Hidrográfica:

I. Região Hidrográfica I – Baía de Ilha Grande – R$502.889,00 (quinhen-
tos e dois mil, oitocentos e oitenta e nove reais);

II. Região Hidrográfica III – Médio Paraíba do Sul – R$ 477.103,86 (quatro-
centos e setenta e sete mil, cento e três reais e oitenta e seis centavos);

III. Região Hidrográfica IV – Piabanha – R$ 506.948,86 (quinhentos e seis 
mil, novecentos e quarenta e oito reais de oitenta e seis centavos) ;

IV. Região Hidrográfica V – Baía de Guanabara – R$47.043,00 (quaren-
ta e sete mil, quarenta e três reais);

RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 238/20
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V. Região Hidrográfica VI – Lagos São João – R$392.264,00 (trezentos 
e noventa e dois mil, duzentos e sessenta e quatro reais);

VI. Região Hidrográfica VII – Rio Dois Rios – R$ 499.496,86 (quatrocen-
tos e noventa e nove mil, quatrocentos e noventa e seis mil reais 
e oitenta e seis centavos) ;

VII. Região Hidrográfica VIII – Macaé e das Ostras – R$336.150,17 (tre-
zentos e trinta e seis mil, cento e cinquenta reais e dezessete centavos);

VIII. Região Hidrográfica IX – Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana – 
R$ 526.075,86 (quinhentos e vinte e seis mil e setenta e cinco reais 
e oitenta e seis centavos) .”

Art. 2º – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 26 de novembro de 2020

MARIA APARECIDA BORGES PIMENTEL VARGAS

Presidente do Conselho Estadual de Recursos Hídricos

RESOLUÇÃO CERHI-RJ Nº 238/20



Resoluções do 
Instituto Estadual 
do Ambiente  
(INEA)





657 Base Legal para a Gestão das Águas do Estado do Rio de Janeiro (1997-2021)

RESOLUÇÃO INEA Nº 10, 
DE 14 DE SETEMBRO 2009

DEFINE MECANISMOS E CRITÉRIOS PARA 
REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS 
REFERENTES À COBRANÇA AMIGÁVEL PELO 
USO DE RECURSOS HÍDRICOS DE DOMÍNIO DO 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

O CONSELHO-DIRETOR DO INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA, 
reunido no dia 27 de janeiro de 2009, no uso das atribuições que lhe confere 
o art. 8º XVIII do Decreto Estadual nº 41.628, de 12 de janeiro de 2009,

Considerando:

- ser o INEA o órgão gestor e executor da Política Estadual de Recursos 
Hídricos e o responsável pela preservação, conservação e controle dos corpos 
hídricos, superficiais e subterrâneos, de domínio do Estado do Rio de Janeiro, 
em consonância com a Lei Estadual nº 5.101, de 04 de outubro de 2007, e 
com o Decreto Estadual nº 41.628, de 12 de janeiro de 2009, bem como a Lei 
Estadual nº 4.247, de 16 de dezembro de 2003,

- a Lei Federal nº 9.433, de 08 de março de 1997, e a Lei Estadual nº 3.239, de 
02 de agosto de 1999, as quais instituem as respectivas Políticas de Recursos 
Hídricos e estabelecem outorga de direito de uso, seu cadastro de usuários 
e a cobrança pelo uso de recursos hídricos como instrumentos desta citada 
Política,

- a necessidade de regulamentar o art. 14 da Lei Estadual nº 4.247, de 16 de 
dezembro de 2003,

- que a inadimplência de débitos consolidados relativos à cobrança amigável 
pelo uso de recursos hídricos acarreta um desequilíbrio financeiro,

- a Lei Estadual nº 1.012, de 15 de julho de 1986, a qual dispõe sobre a ins-
crição, como dívida ativa, dos créditos não tributários do Estado e de suas 
autarquias, e estabelece normas relativas ao lançamento, e

- ser imprescindível o estabelecimento de normas que orientem os processos 
administrativos, no caso aqueles referentes à regularização de débitos conso-
lidados relativos à cobrança pelo uso dos recursos hídricos,

Resolve:
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Art. 1º - O processo de regularização dos débitos consolidados referentes à 
cobrança amigável pelo uso de recursos hídricos no Estado do Rio de Janeiro 
observará os mecanismos e critérios estabelecidos nesta Resolução.

Art. 2º - Entende-se por débito consolidado aquele calculado para valores  
vencidos e não quitados nas respectivas datas de vencimento, acrescido de 
multa de 10% (dez por cento) aplicada sobre o montante final apurado e 
juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, calculados cumulativamente 
pro-rata tempore, desde o vencimento do débito até o dia de seu efetivo 
pagamento, de acordo com o disposto no art. 14 da Lei Estadual nº 4.247, de 
16 de dezembro de 2003.

Art. 3º - Os débitos consolidados poderão ser pagos em parcela única ou 
divididos em até 60 (sessenta) parcelas mensais e consecutivas de valor não 
inferior a R$ 300,00 (trezentos reais), com vencimento no último dia útil de 
cada mês, mediante solicitação do usuário inadimplente.

Art. 4º - Em caso de parcelamento em mais de 12 (doze) prestações, o débito 
consolidado será transformado em quantidade de UFIR-RJ, ou outro índice 
que venha a substituí-lo.

§ 1º - Na data de vencimento de cada parcela, a correspondente quantidade 
de UFIR-RJ será convertida em reais 

§ 2º - O valor em moeda corrente de cada parcela será o resultado da multi-
plicação da quantidade de UFIR-RJ, representativa da parcela, pelo valor em 
reais da UFIR-RJ em vigor na data do pagamento

§ 3º - O cálculo da conversão das parcelas será posteriormente analisado pela 
Diretoria de Administração e Finanças do INEA, que poderá intimar o usuário 
a corrigi-lo.

Art. 5º - Os débitos consolidados, uma vez parceladas, não serão objeto de 
novos parcelamentos.

Art. 6º - O usuário será considerado adimplente enquanto estiver honrando 
suas obrigações referentes ao pagamento das parcelas nos prazos estipulados. 

Art. 7º - O não pagamento de duas parcelas consecutivas ou alternadas, o que 
primeiro ocorrer, relativamente ao parcelamento dos débitos consolidados, 
resultará na inscrição do usuário na Dívida Ativa dos créditos não tributários 
do Estado, e implicará a imediata rescisão do parcelamento, de acordo com o 
art. 12 da Lei Estadual nº 4.247, de 16 de dezembro de 2003.

Art. 8º - O pedido de parcelamento constitui confissão irretratável de dívida.

RESOLUÇÃO INEA Nº 10/09
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Art. 9º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 14 de setembro de 2009

LUIZ FIRMINO M. PEREIRA

Presidente

RESOLUÇÃO INEA Nº 10/09
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RESOLUÇÃO INEA Nº 15,  
DE 23 DE SETEMBRO DE 2010

ESTABELECE OS PROCEDIMENTOS A SEREM 
ADOTADOS PELOS AGRICULTORES FAMILIARES E 
EMPREENDIMENTOS FAMILIARES RURAIS PARA 
REGULARIZAÇÃO DO USO DE RECURSOS HÍDRICOS 
DE DOMÍNIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

O CONSELHO DIRETOR DO INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA, reu-
nido no dia 13 de setembro de 2010, no uso das atribuições que lhe confere o 
art. 8º, XVIII do Decreto Estadual nº 41.628, de 12 de janeiro de 2009,

Considerando:

- ser o INEA o órgão gestor e executor da Política Estadual de Recursos 
Hídricos e o responsável pela preservação, conservação e controle dos corpos 
hídricos, superficiais e subterrâneos, de domínio do Estado do Rio de Janeiro, 
em consonância com a Lei Estadual nº 5.101, de 04 de outubro de 2007, e 
com o Decreto Estadual nº 41.628, de 12 de janeiro de 2009, bem como a Lei 
Estadual nº 4.247, de 16 de dezembro de 2003,

- a Lei Federal nº 9.433, de 08 de março de 1997, e a Lei Estadual nº 3.239, de 
02 de agosto de 1999, as quais instituem as respectivas Políticas de Recursos 
Hídricos e estabelecem outorga de direito de uso, seu cadastro de usuários 
e a cobrança pelo uso de recursos hídricos como instrumentos desta citada 
Política,

- a Lei Federal nº 11.326, de 24 de julho de 2006, que estabelece as 
diretrizes para formulação da Política Nacional da Agricultura Familiar e 
Empreendimentos Familiares Rurais, e define, em seu art. 3º, os requisitos 
para que o produtor rural seja considerado como agricultor familiar e empre-
endedor familiar rural,

- a Portaria nº 17 de 23 de março de 2010, do Ministério do Desenvolvimento 
Agrário - MDA, que estabelece as condições e procedimentos para emissão 
da Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da 
Agricultura Familiar - PRONAF,
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- a Lei Estadual nº 4.247, de 16 de dezembro de 2003, que dispõe sobre a 
cobrança pela utilização de recursos hídricos do estado do Rio de Janeiro, e 
define os limites para usos insignificantes de águas estaduais,

- o Decreto nº 40.156, de 17 de outubro de 2006, que estabelece os pro-
cedimentos técnicos e administrativos para regularização dos usos de água 
superficial e subterrânea, 

- a Portaria SERLA nº 567, de 07 de maio de 2007, que estabelece critérios ge-
rais e procedimentos técnicos e administrativos para cadastro, requerimento 
e emissão de outorga de direito de uso de recursos hídricos de domínio do 
Estado do Rio de Janeiro,

- que o crédito rural, o qual abrange o Programa Nacional de Fortalecimento 
da Agricultura Familiar - PRONAF, que se destina ao apoio financeiro das 
atividades agropecuárias e não agropecuárias exploradas mediante emprego 
direto da força de trabalho da família produtora rural, prevê a regularização do 
uso da água na propriedade rural como requisito para concessão de crédito,

- a relevância da atividade de agricultura familiar para o desenvolvimento e 
a sustentabilidade da economia local e regional, com a geração de empregos 
e renda,

- que a atividade de agricultura familiar necessita de uso intensivo de água em 
seu processo produtivo, assim como de incentivos por parte do poder público 
para a adesão dos usuários do setor ao Sistema Estadual de Gerenciamento 
de Recursos Hídricos,

- ser necessário, para isso, o estabelecimento de normas adicionais que orien-
tem os agricultores familiares e empreendimentos familiares rurais do estado 
quanto à regularização de uso dos recursos hídricos de domínio estadual, e

- que o Cadastro Nacional de Usuários de Recursos Hídricos - CNARH é 
o cadastro único de usos e usuários de águas no Estado do Rio de Janeiro, 
autodeclaratório e via internet, e que o seu preenchimento é o primeiro passo 
para a regularização de usos da água no Estado,

Resolve:

Art. 1º - Ficam estabelecidos os procedimentos a serem observados para 
a regularização do uso de água de domínio estadual para os agricultores 
familiares e empreendimentos familiares rurais, assim definidos no art. 3º 
da Lei Federal nº 11.326/2006 e na Portaria MDA nº 17/2010, bem como as 
condições para cooperação entre o Instituto Estadual do Ambiente - INEA e a 
EMATER-Rio.

RESOLUÇÃO INEA Nº 15/10



662 Base Legal para a Gestão das Águas do Estado do Rio de Janeiro (1997-2021)

Art. 2º - A regularização de usos da água dos usuários agricultores familiares 
e empreendedores familiares rurais é feita mediante cadastramento dos 
usuários no CNARH.

§ 1º -  O cadastramento é realizado mediante preenchimento on-line da declaração 
de uso do CNARH, disponível na Internet no endereço http://cnarh.ana.gov.br. 
 
§ 2º - Os agricultores familiares e empreendedores familiares rurais que não 
tiverem acesso à Internet poderão se dirigir ao INEA ou à EMATER-Rio, num 
dos endereços constantes do Anexo, para auxílio ao preenchimento da decla-
ração de uso do CNARH.

§ 3º - Os usuários já cadastrados no CNARH não necessitam refazer o cadastro, 
salvo se as informações carecerem de atualização ou retificação da declaração 
já existente.

§ 4º - Para fins de cálculo do balanço hídrico por propriedade, o usuário 
deverá informar todos os seus pontos de captação e lançamentos localizados 
em corpos hídricos superficiais ou subterrâneos e em redes de distribuição de 
água ou de coleta de esgotos, públicas ou privadas.

§ 5º - A declaração deve ser finalizada e enviada para o órgão gestor pelo 
próprio sistema para ser considerada válida.

§ 6º - Caso o órgão gestor encontre alguma inconsistência na declaração en-
viada pelo sistema, poderá entrar em contato com o usuário para retificação 
das informações prestadas, passando a valer como documento comprobató-
rio de regularidade a última declaração válida no sistema.

§ 7º - Os usuários cadastrados devem imprimir e conservar uma via da última 
declaração válida no sistema, que é o seu comprovante de regularização 
perante o órgão gestor de recursos hídricos.

Art. 3º - Os agricultores familiares e empreendedores familiares rurais 
cadastrados no CNARH ou com requerimento de outorga de direito de uso 
anterior à publicação desta Resolução serão considerados regulares quanto à 
utilização de recursos hídricos, até a emissão do respectivo ato administrativo 
de outorga de direito de uso ou certidão ambiental de uso insignificante.

Art. 4º - Os usuários cadastrados terão o prazo de 18 meses, a partir da publi-
cação desta Resolução, para completar o processo de regularização por meio 
do requerimento da outorga de direito de uso da água ou certidão ambiental 
de uso insignificante.
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Parágrafo único - Findo o prazo estabelecido no caput sem que o usuário 
tenha requerido a outorga ou certidão ambiental de uso insignificante, ele 
será considerado irregular quanto à utilização da água de domínio estadual, 
estando sujeito às penalidades previstas na legislação.

Art. 5º - O INEA fornecerá treinamento aos técnicos da EMATER-Rio que 
atuarem como cadastradores dos agricultores familiares que necessitem de 
auxílio para o preenchimento da declaração do CNARH.

Parágrafo único - O treinamento terá por objetivos fundamentais esclarecer 
os conceitos do cadastro, bem como ressaltará a importância do correto 
preenchimento da declaração de uso para a composição da base de dados 
do INEA e do Sistema Estadual de Informações de Recursos Hídricos - SEIRH.

Art. 6º - Ao final do prazo de 18 meses para o requerimento da outorga ou 
certidão ambiental de uso insignificante, e após as análises de cada processo 
individual, incidirá a cobrança pelo uso da água para os usos significantes 
outorgados, nos termos da Lei nº 4.247/2003.

Art. 7º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Rio de Janeiro, 23 de setembro de 2010

LUIZ FIRMINO M. PEREIRA

Presidente
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RESOLUÇÃO INEA Nº 16,  
DE 30 DE SETEMBRO DE 2010

ESTABELECE OS PROCEDIMENTOS A SEREM 
ADOTADOS PELAS ENTIDADES DELEGATÁRIAS 
DE FUNÇÕES DE COMPETÊNCIA DAS AGÊNCIAS 
DE ÁGUA PARA A ELABORAÇÃO DE TERMOS DE 
REFERÊNCIA PARA SUBSIDIAR A CONTRATAÇÃO 
DE OBRAS, SERVIÇOS E COMPRAS COM EMPREGO 
DE RECURSOS PÚBLICOS, NOS TERMOS DO ART. 
9º DA LEI ESTADUAL Nº 5.639, DE 06 DE JANEIRO 
DE 2010.

O CONSELHO DIRETOR DO INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA, reu-
nido no dia 13 de setembro de 2010, no uso das atribuições que lhe confere o 
art. 9º da Lei Estadual nº 5.639, de 06 de janeiro de 2010;

Resolve:

Capítulo I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º - Esta Resolução estabelece procedimentos para a elaboração, por 
parte das entidades delegatárias de funções de agência de água, de termos 
de referência para subsidiar a contratação de obras, serviços e compras com 
emprego de recursos públicos, com vistas a descrever, de forma objetiva, o 
objeto do contrato a ser celebrado após a seleção pública.

Art. 2º - O investimento em obras, serviços e compras será autorizado pelos 
Comitês de Bacia Hidrográfica por meio de deliberação específica, a qual será 
enviada ao Instituto Estadual do Ambiente, com as seguintes informações:

I - motivação da contratação;

II - descrição objetiva dos resultados almejados com a contratação;

III - valor do investimento.

§ 1º - O investimento referido no caput deste artigo deverá ser aprovado pelo 
Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CERHI-RJ.
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§ 2º - Em casos de obras complexas e serviços técnicos específicos que 
dependam de conhecimento peculiar, os recursos financeiros destinados à 
elaboração de termos de referência, projetos básicos e projetos executivos 
por terceiros deverão ser aprovados especificamente pelos comitês de bacia 
hidrográfica, hipóteses em que as entidades delegatárias, na função de secre-
taria executiva dos comitês de bacia hidrográfica, somente se responsabiliza-
rão pela instrução mínima do contrato a ser celebrado.

Art. 3º - Após o repasse de verbas efetivado pelo INEA, as entidades delega-
tárias elaborarão termo de referência para subsidiar a contratação de obras, 
serviços e compras, instrumento que deverá observar as normas previstas na 
presente resolução.

Art. 4º - Todo termo de referência deverá ser iniciado pela motivação da 
contratação, por meio da qual será justificada a razão pela qual a contração 
é necessária para o atendimento dos interesses do(s) respectivo(s) Comitê(s) 
de Bacia Hidrográfica.

Art. 5º - As entidades delegatárias deverão instruir os Comitês de Bacia 
Hidrográfica acerca do planejamento da contratação em vista da demanda 
existente durante todo o ano, de forma a propiciar eficiência às contratações.

Art. 6º - Os termos de referência deverão indicar, caso exista, a necessidade 
de que o serviço venha a ser realizado por determinado prestador de notório 
reconhecimento distinguido em mercado. 

Art. 7º - Os termos de referência de compras deverão evitar a indicação de 
marcas, salvo se houver necessidade comprovada de padronização.

Art. 8º - As entidades delegatárias deverão indicar no termo de referência 
os funcionários responsáveis por acompanhar a execução do contrato, bem 
como aceitar o seu objeto, os quais poderão ser substituídos, desde que 
previamente notificada a contratada.

Art. 9º - Os termos de referência de compras deverão indicar todas as particu-
laridades que permitam definir o objeto contratual pretendido, evitando itens 
e características que desnecessariamente restringem o número de possíveis 
bens ou serviços, como detalhes técnicos supérfluos ou inúteis.

Art. 10 - São elementos essenciais do termo de referência:

I - todos os resultados esperados com o contrato;

II - a qualificação técnica dos profissionais e obrigações acessórias do 
contratado;
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III - o prazo de garantia e o prazo de prestação dos serviços;

IV - a planilha de custos que demonstre os componentes dos bens ou serviços 
pretendidos;

V - o cronograma físico-financeiro de pagamento.

Art. 11 - As entidades delegatárias, sempre que possível, na elaboração de 
termos de referência, deverão proceder à pesquisa de preços em banco de 
dados de fornecedores ou em registro de preços existentes da Administração 
Pública Estadual.

Art. 12 - Os casos omissos nesta resolução serão decididos pela entidade 
delegatária.

Art. 13 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Rio de Janeiro, 30 de setembro de 2010

LUIZ FIRMINO M. PEREIRA

Presidente
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RESOLUÇÃO INEA Nº 27,  
DE 28 DE DEZEMBRO DE 2010

DEFINE REGRAS E PROCEDIMENTOS PARA 
ARRECADAÇÃO, APLICAÇÃO E APROPRIAÇÃO 
DE RECEITAS E DESPESAS NAS SUBCONTAS 
DAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS E DO INEA DE 
RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO ESTADUAL 
DE RECURSOS HÍDRICOS - FUNDRHI.

O CONSELHO DIRETOR DO INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA, 
reunido no dia 13 de dezembro de 2010, no uso das atribuições, 

Resolve:

Art. 1º - As regras e procedimento relativos à arrecadação dos recursos 
financeiros destinados ao FUNDRHI e sua aplicação serão regulamentados 
em conformidade ao disposto nos arts. 47 e 49 da Lei 3.239/99, nos arts. 10 
e 11 da Lei nº 4.247/2003, com as alterações determinadas pelas Leis nºs 
5.234/2008 5.639/2010, e pelo Decreto nº 35.724/2004.

Art. 2º - O Fundo é organizado mediante subcontas que permitam a gestão 
autônoma dos recursos financeiros pertinentes a cada Região Hidrográfica.

§ 1º - Haverá 01 (uma) subconta para cada Região Hidrográfica especificada 
na Resolução nº 18, do Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CERHI, de 08 
de novembro de 2006, para apropriação dos valores relativos a cobrança pelo 
uso da água de domínio estadual.

§ 2º - Haverá 01 (uma) subconta específica do INEA para apropriação dos 
valores que lhe cabem dos recursos financeiros oriundos da cobrança pelo 
uso da água de domínio estadual.

§ 3º - Haverá subcontas específicas para apropriação dos valores das demais 
receitas destinadas ao FUNDRHI, exceto a cobrança pelo uso de recursos 
hídricos de domínio estadual.
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§ 4º - Haverá 01 (uma) subconta específica para apropriação dos recursos 
destinados aos contratos de gestão com entidades delegatárias de comitês 
de bacia.

§ 5º - Haverá 01 (uma) subconta específica para apropriação dos 15% (quinze 
por cento) da cobrança pelo uso de água bruta na bacia hidrográfica do rio 
Guandu.

§ 6º - Os resultados de aplicações financeiras de disponibilidade temporária 
ou transitória do FUNDRHI deverão ser divididos proporcionalmente de acor-
do com o saldo de cada subconta.

§ 7º - Poderão ser criadas novas subcontas, a critério da organização adminis-
trativa do órgão gestor do FUNDRHI.

Art. 3º - As receitas destinadas ao FUNDRHI serão aquelas definidas no art. 3º 
do Decreto nº 35.724, de 18 de junho de 2004.

§ 1º - O pagamento da cobrança, das multas e o decorrente do produto da 
arrecadação da dívida ativa, a que se referem os incisos I, II e III do art. 3º do 
Decreto nº 35.724, de 18 de junho de 2004, serão efetuados por meio de bo-
leto bancário diretamente ao agente financeiro, e será creditada diretamente 
nas subcontas das Regiões Hidrográficas que fazem jus ao recolhimento, e na 
subconta correspondente do INEA, de acordo com os percentuais estabeleci-
dos em Lei para os valores de cobrança pelo uso da água.

§ 2º - O resultado de aplicações financeiras dos recursos das subcontas, 
referido no inciso VII, art. 3º do Decreto 35.724, de 18 de junho de 2004, são 
destinados à subconta correspondente.

§ 3º - A receita decorrente da compensação financeira, a que se refere o inciso 
X art. 3º do Decreto nº 35.724, de 18 de junho de 2004, será creditada, de 
acordo com os percentuais estabelecidos nos arts. 4º e 5º desta Resolução, já 
descontada dos percentuais correspondentes a 1% do PASEP, e de 5% do saldo 
correspondente para o Fundo Estadual para Conservação do Meio Ambiente 
- FECAM segundo o estabelecido no art. 3º da Lei Estadual nº 1.060, de 10 de 
novembro de 1986, pela Secretaria de Estado da Fazenda.

§ 4º - As demais receitas, deverão ser identificadas e creditadas nas subcontas 
correspondentes, de acordo com os percentuais estabelecidos nos arts. 4º e 
5º desta Resolução.

§ 5º - Caso o recurso não tenha sido originado ou destinado a uma Região 
Hidrográfica específica, a receita será creditada à subconta do INEA referida 
no §3º do art. 2º desta Resolução.
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Art. 4º - Os recursos destinados às subcontas das Regiões Hidrográficas serão 
definidos adotando os seguintes critérios:

I - percentual de 90% da arrecadação com a cobrança pela outorga sobre 
o direito de uso da água nos rios de domínio estadual na respectiva Região 
Hidrográfica, que incide sobre as receitas descritas nos §§ 1º e 2º do art. 3º 
desta Resolução,

II - percentual de 50% dos recursos arrecadados com as demais receitas do 
FUNDRHI, de competência até o ano de 2009, creditados nas subcontas defi-
nidas no § 3º do art. 2º desta Resolução, e

III - percentual de, no mínimo, 50% da arrecadação com as demais receitas 
do Fundo, creditado na subconta definida no § 4º do art. 2º desta Resolução.

Art. 5º - Os recursos destinados às subcontas do INEA serão definidos adotan-
do os seguintes critérios:

I - percentual de 10% da arrecadação com a cobrança pela outorga sobre o 
direito de uso da água nos rios de domínio estadual, que incide sobre as recei-
tas descritas nos incisos I, II e III do art. 3º do Decreto 35.724, de 18 de junho 
de 2004, creditado na subconta definida no § 2º do art. 2º desta Resolução, e

II - percentual de 50% dos recursos arrecadados com as demais receitas do 
Fundo, creditado na subconta definida no § 3º do art. 2º desta Resolução.

Art. 6º- Os recursos destinados à subconta prevista no art. 20 § 4º desta 
Resolução serão de competência do órgão gestor com destinação específica 
para o atendimento ao contido no inciso III do art. 11 da Lei 4.247/2003.

Art. 7º - Na ausência de Comitê de Bacia Hidrográfica, o INEA aplicará os 
recursos referidos no art. 4º na respectiva Região Hidrográfica, em ações de 
recuperação e conservação dos recursos hídricos, definidas em seu planeja-
mento plurianual, e em investimento e custeio, com aprovação do CERHI.

Art. 8º - O INEA e os Comitês de Bacias Hidrográficas aplicarão os recursos 
referidos no inciso I dos artigos 4º e 5º, respectivamente, visando ao financia-
mento da implementação dos instrumentos de gestão de recursos hídricos. 
Hidrográficas deverá ser precedida de resolução(ões) específica(s) do respec-
tivo comitê de bacia hidrográfica.

§ 2º - Os recursos arrecadados que permanecerem sem movimentação nas 
subcontas dos Comitês de Bacia, a partir do ano de 2011, sem deliberação 
para aplicação no exercício posterior ao ano de arrecadação, poderão ser 
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objeto de deliberação do CERHI a partir de proposta de aplicação apresentada 
pelo INEA.

Art. 9º - O INEA aplicará os recursos referidos no inciso II do art. 5º no órgão 
gestor de recursos hídricos e em ações e investimentos, em qualquer Região 
Hidrográfica, mediante proposta enviada pelo órgão gestor e aprovação pelo 
Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CERHI.

Art. 10 - Os recursos correspondentes a 15% (quinze por cento) da cobrança 
pelo uso de água bruta na bacia hidrográfica do rio Guandu, a serem aplica-
dos, obrigatoriamente, na bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul, segundo 
a Lei Estadual nº 4.247/2003, no seu art. 11, inciso IV, alterado pela Lei nº 
5.234/2008, serão apropriados em subconta específica.

Parágrafo único - a aplicação se dará de acordo com as deliberações/reso-
luções editadas pelo CEIVAP - Comitê de Integração da Bacia do Rio Paraíba 
do Sul que definirá o repasse dos recursos para o financiamento de ações e 
projetos na bacia do rio Paraíba do Sul, no estado do Rio de Janeiro.

Art. 11 - Os saldos verificados nas subcontas do Fundo, em cada exercício, 
serão automaticamente transferidos para o exercício seguinte, conforme o 
art. 11 do Decreto nº 35.724/2004.

Art. 12 - O INEA, por meio da Diretoria de Administração e Finanças, pres-
tará contas dos recursos arrecadados e utilizados do FUNDRHI à Secretaria 
de Estado do Ambiente - SEA e ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos 
- CERHI.

Art. 13 - Fica revogada a portaria SERLA nº 605, de 03 de outubro de 2007.

Art. 14 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 28 de dezembro de 2010

LUIZ FIRMINO M. PEREIRA

Presidente
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RESOLUÇÃO INEA Nº 54, 
DE 02 DE ABRIL DE 2012

PRORROGA O PRAZO ESTABELECIDO NA RESOLUÇÃO 
INEA Nº 15, DE 23 DE SETEMBRO DE 2010.

O CONSELHO DIRETOR DO INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA, 
reunido no dia 02 de abril de 2012, no uso das atribuições que lhe confere o 
art. 8º, XVIII do Decreto Estadual nº 41.628, de 12 de janeiro de 2009, e

Considerando ser o INEA o órgão gestor e executor da Política Estadual de 
Recursos Hídricos e o responsável pela preservação, conservação e controle 
dos corpos hídricos, superficiais e subterrâneos, de domínio do Estado do Rio 
de Janeiro, em consonância com a Lei Estadual nº 5.101, de 04 de outubro 
de 2007, e com o Decreto Estadual nº 41.628, de 12 de janeiro de 2009, bem 
como a Lei Estadual nº 4.247, de 16 de dezembro de 2003,

Resolve:

Art. 1º - Prorrogar, por 12 meses, o prazo estabelecido no art. 4º, da Resolução 
INEA nº 15, de 23 de setembro de 2010, publicada no DORJ de 30 de setembro 
de 2010, fls. 18 a 20.

Art. 2º - Manter inalteradas as demais disposições da Resolução INEA nº 15, 
de 23 de setembro de 2010.

Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 02 de abril de 2012

MARILENE RAMOS

Presidente
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RESOLUÇÃO INEA Nº 63,  
DE 27 DE NOVEMBRO DE 2012

APROVA A NORMATIZAÇÃO E OS PROCEDIMENTOS 
PARA ABERTURA DE PROCESSOS, ANÁLISE E 
EMISSÃO DE CERTIDÃO AMBIENTAL DE USO 
INSIGNIFICANTE DE RECURSOS HÍDRICOS.

O CONSELHO DIRETOR DO INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA, 
reunido no dia 15 de outubro de 2012, no uso das atribuições que lhe confere 
o art. 8º, XVIII do Decreto Estadual nº 41.628, de 12 de janeiro de 2009, e o 
que consta no processo administrativo nº E-07/508.208/2012,

Resolve:

Art. 1º- Aprovar a normatização e os procedimentos para abertura de pro-
cessos, análise e emissão de Certidão Ambiental de Uso Insignificante de 
Recursos Hídricos.

Art. 2º- Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 27 de novembro de 2012

MARILENE RAMOS

Presidente
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RESOLUÇÃO INEA Nº 63/12

APÊNDICE

1. INTRODUÇÃO

O conceito de uso insignificante foi introduzido nas políticas nacional e esta-
dual de recursos hídricos (Leis 9.433/97 e 3.239/99 respectivamente), e no 
Estado do Rio de Janeiro foi definido pela lei 4.247/03 (modificada pela lei 
5.234/08), através do volume diário utilizado.

Para captações superficiais, o limite é de 0,4 litros por segundo e 34.560 litros 
por dia e em extrações de água subterrânea o limite é de até 5.000 litros por 
dia, salvo se tratar de produtor rural para usos agropecuários, caso em que se 
mantém o volume de 34.560 litros por dia.

2. OBJETIVO

O objetivo desta norma é orientar os usuários de recursos hídricos do Estado 
do Rio de Janeiro em relação à documentação necessária para requisição ao 
INEA da Certidão Ambiental de uso insignificante de recursos hídricos, bem 
como estabelecer os critérios e procedimentos que nortearão a análise e 
deferimento desses requerimentos.

Dentro da missão do INEA de promover o desenvolvimento sustentável e a 
visão de atuar de forma descentralizada, objetivou-se também a opção da 
descentralização de forma condicionada da análise e emissão da Certidão 
Ambiental de uso insignificante de água subterrânea para as Superintendências 
Regionais do INEA.

3. CAMPO DE APLICAÇÃO

3.1 Esta norma aplica-se aos usuários de recursos hídricos do Estado do Rio 
de Janeiro, aos setores do INEA que tenham como atribuição a análise e de-
ferimento de requerimentos de Certidão Ambiental de uso insignificante de 
água, assim como a sociedade e outros órgãos interessados, de forma mais 
abrangente.

3.2 Poderão analisar e emitir Certidões Ambientais de uso insignificante de 
água subterrânea as Superintendências Regionais do INEA que atendam as 
seguintes exigências:

3.2.1 Possuam na sua equipe funcionário treinado pela equipe do Serviço de 
Outorga de Recursos Hídricos (SEORH) em análise processual de uso insignifi-
cante de água subterrânea;
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3.2.2 Enviem mensalmente até o quinto dia útil de cada mês, as informações 
das Certidões Ambientais de uso insignificante emitidas, através de modelo 
de planilha eletrônica a ser definido pelo SEORH;

3.2.3 Para efeitos desta norma não serão contemplados os usuários cuja 
finalidade de uso seja para geração de energia elétrica.

4. DEFINIÇÕES

SIGLAS / TERMOS OBJETO

GA Gerência de Atendimento

CERHI Conselho Estadual de Recursos Hídricos

CLIAM Coordenadoria de Licenciamento Ambiental

CNRH Conselho Nacional de Recursos Hídricos

CNARH Cadastro Nacional de Usuários de Recursos Hídricos

CNPJ Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica

CONAMA Conselho Nacional de Meio Ambiente

CPF Cadastro de Pessoa Física

DIGAT Diretoria de Gestão das Águas e do Território

DILAM Diretoria de Licenciamento Ambiental

GEIRH Gerência de Instrumentos de Gestão de Recursos Hídricos

GELIRH Gerência de Licenciamento de Recursos Hídricos

GELRAM Gerência de Licenciamento de Risco Ambiental Tecnológico

INEA Instituto Estadual do Ambiente

SECOB Serviço de Cadastro e Cobrança pelo Uso da Água

SEHID Serviço de Hidrologia e Hidráulica

SEORH Serviço de Outorga de Recursos Hídricos

SERLA Fundação Superintendência Estadual de Rios e Lagoas

SLAM Sistema de Licenciamento Ambiental
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Água para 
Consumo Humano

Água potável destinada à ingestão, preparação e produção 
de alimentos e à higiene pessoal, independentemente da 
sua origem, conforme Portaria M.S. nº 2.914/11

SIGLAS / TERMOS OBJETO

Barrilete Conexão hidráulica que liga o local de extração de água até 
o reservatório

Captação Retirada de água em corpos d’água superficiais

Extração Retirada da água subterrânea através de poços tubulares, 
poços cacimba, rasos ou profundos

Hidrômetro Aparelho de precisão utilizado para medir o consumo de 
água

Horímetro
Instrumento de medida analógico ou digital que indica a 
quantidade de horas e frações que um aparelho (bomba) 
está em funcionamento

Ponto de 
Interferência (PI)

Um poço (para água subterrânea), uma captação superficial 
ou lançamento de efluente em corpos d’água

Tipo de 
Interferência

Pode ser interferência superficial (captação e lançamento) 
ou interferência subterrânea (extração)

5. REFERÊNCIAS

LEGISLAÇÃO DISPOSIÇÃO

Lei Federal 
nº 9.433/97

Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, cria o 
Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, 
regulamenta o inciso XIX do art. 21 da Constituição Federal, 
e altera o art. 1º da Lei nº 8.001, de 13 de março de 1990, 
que modificou a Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989.

Lei Federal 
nº 12.651/12

Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa; altera as Leis 
nºs 6.938, de 31 de agosto de 1981, 9.393, de 19 de dezem-
bro de 1996, e 11.428, de 22 de dezembro de 2006; revoga 
as Leis nºs 4.771, de 15 de setembro de 1965, e 7.754, de 
14 de abril de 1989, e a Medida Provisória nº 2.166-67, de 
24 de agosto de 2001; e dá outras providências.
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Portaria M.S. 
nº 2.914/11

Dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância 
da qualidade da água para consumo humano e seu padrão 
de potabilidade.

LEGISLAÇÃO DISPOSIÇÃO

Lei Estadual 
nº 3.239/99

Institui a Política Estadual de Recursos Hídricos; cria o 
Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos; 
regulamenta a Constituição Estadual, em seu artigo 261, 
parágrafo 1º, inciso VII; e dá outras providências.

Lei Estadual 
nº 5.101/07

Dispõe sobre a criação do Instituto Estadual do Ambiente 
-INEA e sobre outras providências para maior eficiência 
na execução das políticas estaduais de meio ambiente, de 
recursos hídricos e florestais.

Decreto Estadual 
nº 41.628/09

Estabelece a estrutura organizacional do Instituto Estadual 
do Ambiente - INEA, criado pela Lei nº 5.101, de 04 de 
outubro de 2007, e dá outras providências.

Decreto Estadual 
nº 42.159/09

Altera o decreto 41.628, de 12 de janeiro de 2009, que 
estabeleceu a estrutura organizacional do Instituto Estadual 
do Ambiente - INEA, criado pela lei nº 5.101, de 04 de 
outubro de 2007, e dá outras providências.

Lei Estadual 
nº 4.247/03

Dispõe sobre o Sistema de Licenciamento Ambiental-SLAM 
e dá outras providências.

Lei Estadual 
nº 5.234/08

Dispõe sobre a cobrança pela utilização dos recursos hídricos de 
domínio do Estado do Rio de Janeiro e dá outras providências.

Lei Estadual 
nº 3.467/00

Altera a lei nº 4.247, de 16 de dezembro de 2003, que dispõe 
sobre a cobrança pela utilização dos recursos hídricos de do-
mínio do Estado do Rio de Janeiro e dá outras providências.

Decreto Estadual 
nº 40.156/06

Dispõe sobre as sanções administrativas derivadas de 
condutas lesivas ao meio ambiente no Estado do Rio de 
Janeiro, e dá outras providências.

Portaria SERLA 
nº 555/07

Estabelece os procedimentos técnicos e administrativos para a 
regularização dos usos de água superficial e subterrânea, bem 
como, para ação integrada de fiscalização com os prestadores 
de serviço de saneamento básico, e dá outras providências.

Portaria SERLA 
nº 567/07

Regulamenta o decreto estadual nº 40.156, de 17 de 
outubro de 2006, que estabelece os procedimentos 
técnicos e administrativos para regularização dos usos de 
água superficial e subterrânea pelas soluções alternativas 
de abastecimento de água e para a ação integrada de 
fiscalização com os prestadores de serviços de saneamento 
e dá outras providências.
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6. RESPONSABILIDADES GERAIS

SETORES -INEA RESPONSABILIDADES

Gerência de 
Atendimento (GA)

• Conferir a documentação exigida para abertura de 
processos.

• Entrar em contato e entregar ao requerente a Certidão 
Ambiental.

Superintendências 
Regionais (SR)

• Conferir a documentação exigida para abertura de 
processos.

• Analisar a documentação específica do processo de 
Certidão Ambiental de uso insignificante de água 
subterrânea.

• Vistoriar os empreendimentos.
• Emitir Notificações.
• Emitir Autos de Constatação.
• Emitir Autos de Infração.
• Emitir parecer técnico sobre o requerimento de 

Certidão Ambiental de uso insignificante de água 
subterrânea.

• Revisar e aprovar os pareceres de deferimento ou 
indeferimento da Certidão Ambiental de uso insignifi-
cante de água subterrânea.

• Gerar, assinar e entregar ao requerente a Certidão 
Ambiental de uso insignificante de água subterrânea.

• Enviar mensalmente em meio digital através de correio 
eletrônico para o SECOB relação de declarações para a 
geração do número CNARH.

• Enviar mensalmente em meio digital através de correio 
eletrônico para o SEORH planilha contendo informa-
ções das certidões ambientais de uso insignificante 
emitidas, através de modelo específico a ser disponibi-
lizado pelo SEORH.

Serviço de Outorga 
de Recursos 
Hídricos (SEORH)

• Analisar a documentação específica do processo de 
Certidão Ambiental de uso insignificante de água 
superficial e/ou de água subterrânea.

• Calcular a disponibilidade hídrica para captações 
superficiais.
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SETORES -INEA RESPONSABILIDADES

• Vistoriar os empreendimentos.
• Emitir Notificações.
• Emitir Autos de Constatação.
• Gerar número CNARH para as declarações aprova-

das dos processos de Certidão Ambiental de uso 
insignificante.

• Gerar parecer final deferindo ou indeferindo o(s) 
ponto(s) de captação e/ou extração.

• Gerenciar as informações oriundas das 
Superintendências Regionais do INEA relativas às 
Certidões Ambientais de uso insignificante subterrâne-
as emitidas.

Gerência de 
Licenciamento de 
Risco Ambiental 
Tecnológico 
(GELRAM)

• Emitir parecer sobre o potencial de contaminação da 
água subterrânea nos processos de uso insignificante 
de água, em empreendimento licenciado pelo INEA.

Prefeituras

• Emitir parecer sobre o potencial de contaminação 
da água subterrânea nos processos de uso insignifi-
cante de água, em empreendimento licenciado por 
Prefeitura Municipal.

Serviço de 
Cadastro e 
Cobrança pelo Uso 
da Água (SECOB)

• Gerar número CNARH para as declarações aprova-
das dos processos de Certidão Ambiental de uso 
insignificante.

• Gerenciar o banco de dados dos usuários cadastrados 
autorizados pelo INEA.

Serviço de 
Hidrologia e 
Hidráulica (SEHID)

• Calcular a disponibilidade hídrica para captações 
superficiais.

• Gerenciar a disponibilidade hídrica superficial.

Coordenadoria 
Geral de 
Fiscalização 
(COGEFIS)

• Fiscalizar o empreendimento.
• Emitir Notificações.
• Emitir Autos de Constatação.
• Emitir Autos de Infração.
• Lacrar os pontos de extração e/ou captação, se 

necessário.
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SETORES -INEA RESPONSABILIDADES

Gerência de 
Licenciamento de 
Recursos Hídricos 
(GELIRH)

• Revisar e aprovar os pareceres de deferimento ou 
indeferimento de uso insignificante de água.

Coordenadoria 
de Licenciamento 
Ambiental (CLIAM)

• Gerar a Certidão Ambiental de uso insignificante de 
água.

Diretoria de 
Licenciamento 
Ambiental (DILAM)

• Aprovar os pareceres de deferimento ou indeferimento 
da Certidão Ambiental de uso insignificante de água. 

• Assinar a Certidão Ambiental de uso insignificante de 
água.

7. CRITÉRIOS GERAIS

7.1 Nos casos em que um requerente possuir mais de um PI subterrâneo, será 
enquadrado como uso insignificante, se a soma do volume de todos os PI’s 
não ultrapassar os 5.000 mil litros por dia.

7.2 Nos casos em que um requerente possuir mais de um PI subterrâneo, e se 
tratar de produtor rural para usos agropecuários, será enquadrado como uso 
insignificante, se a soma do volume de todos os PI’s não ultrapassar os 34.560 
mil litros por dia.

7.3 Nos casos em que um requerente possuir mais de um PI superficial, será 
enquadrado como uso insignificante, se a soma do volume de todos os PI’s 
não ultrapassar 34.560 litros por dia.

7.4 Caso o requerente possua tipos de interferências diferentes (PI subterrâ-
neo e PI superficial) e qualquer um deles não se enquadrar como uso insigni-
ficante, deverão ser abertos dois processos administrativos distintos (um para 
cada tipo de interferência) para emissão de uma Certidão Ambiental e uma 
Outorga de direito de uso.

7.5 Todos os pontos de interferência de um mesmo empreendimento deverão 
constar na mesma declaração do Cadastro Nacional de Recursos Hídricos 
(CNARH), independente se os pontos se enquadrarem como outorga ou uso 
insignificante.

7.6 Para empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental pelo INEA em 
que haja apenas o tipo de interferência superficial de lançamento de efluentes 
em corpo hídrico, não será emitida Certidão Ambiental de uso insignificante. 
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O requerente deverá preencher o CNARH, que será validado pelo INEA e 
anexado ao processo de licença.

7.7 Para empreendimentos que não estão sujeitos ao licenciamento ambien-
tal pelo INEA, assim como para pessoa física, será necessário a abertura de 
um processo administrativo específico de Outorga de Direito de Uso, apenas 
para o ponto de lançamento.

7.8 Não será necessário, para emissão da certidão ambiental de uso insigni-
ficante, a abertura de processo administrativo próprio para autorização de 
intervenção de Faixa Marginal de Proteção (FMP) das instalações necessárias 
à captação e condução de água e efluentes tratados, por se tratar de atividade 
de baixo impacto ambiental, conforme estabelecido nos artigos 3º e 8º da Lei 
nº 12.651/2012. Caso exista a necessidade de manifestação sobre o tema, 
será realizada no mesmo processo administrativo de uso insignificante ou no 
âmbito de licenciamento ambiental, quando houver.

7.9 O INEA poderá realizar o monitoramento das vazões obtidas através das 
leituras obtidas pelo hidrômetro instalado no barrilete de controle operacio-
nal do usuário, para o enquadramento do uso insignificante sempre que julgar 
pertinente. O monitoramento e o prazo do mesmo ficarão a critérios do setor 
de análise do processo administrativo.

7.10 O INEA poderá solicitar ao usuário a instalação do horímetro nos casos 
em que julgar pertinente, com a devida justificativa técnica.

7.11 Durante a análise do processo, além da documentação estabelecida 
nesta norma, documentos adicionais poderão ser solicitados em virtude de 
especificidades de cada processo administrativo.

8. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ABERTURA DE PROCESSOS DE 
CERTIDÃO AMBIENTAL DE USO INSIGNIFICANTE DE ÁGUA

8.1 Documentos gerais para abertura de processo de Certidão Ambiental de 
uso insignificante de água:

8.1.1 Requerimento de Abertura de Processo de Uso de Recurso Hídrico 
preenchido e assinado pelo requerente ou procurador (juntamente com a 
procuração autenticada em cartório);

8.1.2 Cópia do CNARH preenchido. Inserir no campo de observação para 
cada ponto de extração e/ou captação as seguintes informações; se o local é 
abastecido por rede pública e a finalidade de uso da água;

8.1.3 Cópia do CPF e da carteira de identidade do requerente e do procurador 
(se for o caso) para Pessoa Física. Cópia da identidade e CPF do representante 
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legal, CNPJ, contrato social com as últimas alterações, estatuto da empresa e 
atas para Pessoa Jurídica;

8.1.4 Cópia da escritura pública do imóvel, registrada em cartório ou da 
certidão de registro do imóvel ou cópia do contrato de locação e carta de anu-
ência do proprietário do terreno, para a instalação e uso dos equipamentos 
necessários à captação e/ou extração no corpo hídrico;

8.2 Documentos específicos para abertura de processo de Certidão Ambiental 
de uso insignificante de água:

8.2.1 Extração de Água Subterrânea e Captação de Água Superficial:

8.2.1.1 Relatório Técnico para Requerimento de Certidão Ambiental de Uso 
Insignificante preenchido e assinado (Apêndice II).

8.2.1.2 Declaração de Potabilidade e Responsabilidade Técnica (Apêndice 
III), assinada pelo responsável técnico do processo de produção, no caso de 
abastecimento de estabelecimentos industriais, situados em áreas abran-
gidas por serviço de abastecimento público, que desejam utilizar o recurso 
hídrico destinado a abastecer um processo industrial, o qual exija um nível 
de tratamento desta água que a torne adequada para o consumo humano, 
também para consumo e higiene humana.

9. INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS NA CERTIDÃO AMBIENTAL DE USO 
INSIGNIFICANTE DE ÁGUA

As Certidões Ambientais de uso insignificante de água deverão conter, no 
mínimo, as seguintes informações relativas ao(s) ponto(s) de captação ou 
extração analisados:

a) Finalidade(s) de uso -Inserir todas as finalidades de uso da água do corpo 
hídrico solicitado;

b) Corpo hídrico -Nome do curso d’água (para captações superficiais) ou 
mencionar que é aquifero (para extrações subterrâneas);

c) Região Hidrográfica (RH) -Colocar o nome da RH na qual o ponto de capta-
ção ou extração está localizado;

d) Número CNARH -É o número gerado pela GEIRH ou SEORH que valida as 
informações contidas no CNARH;

e) Número da última declaração CNARH - É a numeração da última declaração 
validada pelo número CNARH e usada para emissão da Certidão Ambiental;
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f) Volume máximo diário em metros cúbicos (m3) - É o volume máximo uti-
lizado pelo requerente em metros cúbicos. Esta informação tem que estar 
coerente com as informações da última declaração CNARH válida e é obtida 
através da multiplicação da vazão máxima instantânea pelo tempo em horas 
por dia. Tem que estar coerente com a finalidade de uso;

g) Tempo em horas/dia - É obtido através da última declaração CNARH válida 
e deve estar coerente com a finalidade de uso;

h) Período em dias/mês - É obtido através da última declaração CNARH válida 
e deve estar coerente com a finalidade de uso;

i) Vazão máxima instantânea em m3/h - É a vazão em m3/h (metros cúbicos 
por hora) que se obtém através da última declaração CNARH válida. É neste 
campo que se calcula o volume máximo diário na qual o requerente se enqua-
drará ou não como uso insignificante;

j) Coordenadas Geográficas em Latitude e Longitude com datum SIRGAS 
2000 ou WGS84 -São as coordenadas obtidas através da última declaração 
CNARH válida. As coordenadas informadas no documento SLAM devem ser as 
mesmas declaradas no CNARH válido;

k) Informações sobre o local de lançamento - Essas informações devem estar 
de acordo com a última declaração CNARH válida.

10. CONDIÇÕES DE VALIDADE OBRIGATÓRIAS NA CERTIDÃO AMBIENTAL DE 
USO INSIGNIFICANTE DE ÁGUA

Os documentos de Certidão Ambiental de uso insignificante de água deverão 
conter, no mínimo, as seguintes condições de validade, podendo ser acresci-
das outras específicas, de acordo com a peculiaridade de cada caso:

10.1 Condições de Validade Gerais

1 - Esta certidão não exime o empreendedor do atendimento às demais licen-
ças e autorizações federais, estaduais e municipais exigíveis por lei;

2 - Os termos e condições desta certidão de uso adaptar-se-ão, no que couber, 
às prioridades que vierem a ser estabelecidas no Plano de Recursos Hídricos 
para a Região Hidrográfica em que se insere o corpo hídrico objeto desta 
declaração e ao que vier a ser estabelecido na regulamentação da legislação 
pertinente;
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3 - O INEA poderá revogar esta certidão a qualquer tempo, independente-
mente de indenização, nas hipóteses previstas no Art. 24 da Lei Estadual nº 
3.239/99 ou quando o interesse público assim o exigir;

10.2 Condições de Validade Específicas

4 - Atender à Portaria nº 2.914 de 12.12.2011 do Ministério da Saúde, que 
aprova a Norma de Qualidade da Água para Consumo Humano. (Este item se 
aplica apenas quando a finalidade de uso da água for para consumo humano 
ou para indústrias que se destinam à fabricação de produtos que exijam um 
nível de tratamento da água que a torne adequada para o consumo humano);

5 - Atender aos padrões e condições de lançamento estabelecidos na legisla-
ção e no licenciamento ambiental (para atividades licenciáveis);

6 - Segregar o sistema de abastecimento alternativo e o sistema de abasteci-
mento público, quando houver rede pública de abastecimento de água;

7 - Manter instalado o hidrômetro para monitoramento contínuo das vazões 
captadas (para uso insignificante superficial) ou extraídas (para uso insignifi-
cante subterrânea) e lançadas (quando possuir lançamento em corpo hídrico), 
franqueando, aos técnicos do INEA e ao responsável pelo serviço de abaste-
cimento público de água, o acesso para vistoria e leitura desse dispositivo;

8 - Efetuar a medição mensal da vazão das extrações e/ou captações e/ou 
lançamento, quando houver, e preencher na Declaração Anual de Usuários 
de Recursos Hídricos (DAURH), vinculado ao seu cadastro CNARH, o resultado 
dessas medições. Os valores dos volumes medidos em cada ano devem ser 
transmitidos de forma on line até o dia 31 de janeiro do ano subsequente;

9-  Pagar ao responsável pelo serviço público de coleta de esgoto sanitário o 
valor correspondente ao lançamento de efluentes na rede pública, calculado 
com base na vazão de captação e/ou extração medida, quando houver serviço 
público de coleta de esgoto;

10 - Usar a água do sistema alternativo apenas para a finalidade concedida 
neste documento;

11 - Não usar a água do sistema alternativo para consumo humano, quando 
houver rede pública de abastecimento de água. (Aplicável quando a finalidade 
de uso for para consumo humano);

12 - Não comercializar a água proveniente do sistema alternativo;
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13 - Submeter previamente ao INEA, para análise e parecer, qualquer altera-
ção na captação (para uso insignificante superficial ou) na extração (para uso 
insignificante subterrânea) ora autorizada;

14 - Garantir o padrão de qualidade e potabilidade da água, a partir da cap-
tação ou extração, verificando a qualidade exigida para cada uso pretendido 
e providenciando quando couber, junto aos órgãos competentes as autoriza-
ções e certificações necessárias;

15 - Durante a realização das obras, não depositar material dentro da calha 
do curso d’água, ou em área que prejudique o escoamento das vazões deste; 
(Aplicável para captação superficial e/ou lançamento);

16 - Manter acesso às estruturas de captação de água e de lançamento de 
efluente para fiscalização e manutenção destas; (Aplicável para captação 
superficial e/ou lançamento);

17 - Garantir que as obras localizadas em cursos d’água, onde haja navegação, 
não interfiram no deslocamento de embarcações e elementos flutuantes ar-
rastados pela corrente; (Aplicável para captação superficial e/ou lançamento);

18 - Consultar o INEA, nos casos em que as obras para captação de água e/ou 
lançamento de efluentes necessitarem de supressão de vegetação; (Aplicável 
para captação superficial e/ou lançamento);

19 - Adotar medidas para evitar erosão na calha e nas margens; (Aplicável 
para captação superficial e/ou lançamento);

20 - Implantar estrutura de lançamento com ângulo de inserção em planta infe-
rior a 45º (no sentido do fluxo do curso de água); (Aplicável para lançamento);

21 - Implantar a estrutura de captação, preferencialmente, em trecho reto do 
curso d’água ou próxima à margem externa; (Aplicável para captação);

22 -  Garantir que as estruturas de captação e seu entorno fiquem protegidos 
da ação erosiva das águas e dos efeitos decorrentes de remanso e da variação 
de nível do curso d’água; (Aplica-se aos casos em que está prevista estru-
tura de captação, como por exemplo: casa de bombas, estação elevatória, 
desarenadores).
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APÊNDICE II

RELATÓRIO TÉCNICO PARA REQUERIMENTO DE CERTIDÃO 
AMBIENTAL DE USO INSIGNIFICANTE

1. Tipo(s) de interferência(s):

Extração Subterrânea ( )
nº de pontos: ____

aptação Superficial ( )
nº de pontos: ____

Lançamento de efluentes ( )
nº de pontos: ____

2. Caracterização e descrição geral do empreendimento/residência (Informações 
relevantes que possam estar ligadas ao tipo de interferência e ao uso da água 
como: número de funcionários/pessoas, etapas do processo produtivo, etc.):

Apresentar no Anexo I, o croqui (ou imagem do Google Earth®) com a localização 
do(s) ponto(s) de interferência no terreno delimitado.

3. Finalidade(s) de Uso e Demanda de água:

3.1- Finalidades:
( ) A. Consumo e/ou Higiene Humana: nº de pessoas: ___
( ) B. Abastecimento Público: nº de pessoas: ___
( ) C. Industrial: Tipo: ___ Especificar: ___
( ) D. Mineração: Tipo: ___ Especificar: ___
( ) E. Criação de Animais: Tipo de criação (suinocultura, avicultura, etc.): ___
( ) F. Lavagem: ( ) de veículos nº de veículos: ___
( ) H. Uso Agrícola - Cultura(s) irrigada(s): ___ Área irrigada: ___
( ) I. Aquicultura: Tipo: ___
( ) J. Monitoramento e Pesquisa: Especificar: ___
( ) K. Navegação: Especificar: ___
( ) L. Teste Hidrostático: Especificar: ___
( ) M. Umectação de via: Especificar: ___
( ) N. Combate a incêndio: Especificar: ___
( ) O. Outros: Especificar: ___

Não havendo abastecimento público, preencher o Anexo II, assinado pelo 
requerente ou pelo seu representante legal.

4. Informações Complementares:
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4.1- No raio de 200 metros existe algum(a)?

4.1.1- Área de disposição de resíduo:                                                     ( ) Sim ( ) Não
Especificar: ___
Em caso afirmativo informar a distância até o ponto de interferência: ___ metros.

4.1.2- ETE (estação de tratamento de efluentes):                                 ( ) Sim ( ) Não
Em caso afirmativo informar a distância até o ponto de interferência: ___ metros.

4.1.3- Fossa ou sumidouro                                                                         ( ) Sim ( ) Não
Em caso afirmativo informar a distância até o ponto de interferência: ___ metros.

4.1.4- Posto de gasolina:                                                                             ( ) Sim ( ) Não
Em caso afirmativo informar a distância até o ponto de interferência: ___ metros.

4.1.5- Cemitério:                                                                                           ( ) Sim ( ) Não
Em caso afirmativo informar a distância até o ponto de interferência: ___ metros.

4.1.6- Indústria:                                                                                             ( ) Sim ( ) Não
Tipo: ___
Em caso afirmativo informar a distância até o ponto de interferência: ___ metros.

4.2- Existem outras captações ou extrações de água na área do empreendimento/
residência:
                                                                                                                          ( ) Sim ( ) Não
Em caso afirmativo informar o número de pontos, coordenadas e a distância em 
metros até o ponto de interferência: ___

4.3- Número do hidrômetro: ___
4.3.1- Última leitura do hidrômetro: ___ m3.
4.3.2- Data da última leitura: ___/___/____
4.3.3- Validade do hidrômetro: ____________

4.4- Quais são os tipos de reservatórios de água e seu respectivo volume: ___
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4.5- Descrição do sistema de recirculação de água (se houver): ___

4.6- Tipo de tratamento utilizado na água (se houver): ___

4.7- Outras informações relevantes (se houver): ___

Apresentar as seguintes fotos no Anexo III:

Extração subterrânea: Barrilete do poço contendo o hidrômetro e a boca do 
poço. A instalação de horímetro poderá ser solicitada de acordo com a análise do 
processo.

Captação Superficial: O ponto de captação no corpo hídrico superficial, deixando 
claro o curso d’água, seu entorno a jusante e a montante, assim como fotografias 
do medidor de vazão antes do reservatório.

Lançamento de Efluentes: O ponto de lançamento (se houver) no corpo hídrico, 
deixando claro o curso d’água, seu entorno a jusante e a montante.

Data:           /           /

______________________________________________

Assinatura do Responsável

Nome:

CPF:

Anexo I - Croqui (ou imagem do Google Earth®) com a localização do(s) ponto(s) 
de locação e demais informações pertinentes se existirem (poços já existentes, 
estações de tratamento, fossas, aterros sanitários, etc.).

Inserir aqui.
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Anexo II - Declaração de abastecimento de água.

Informo para os devidos fins que inserir nome do requerente, CNPJ/CPF inserir 
número do CNPJ ou CPF, localizado em inserir endereço completo do local de 

captação e/ou extração NÃO é contemplado por abastecimento público de água.

Data:           /           /

______________________________________________

Assinatura do Responsável

Nome do responsável:

Anexo III - Extração subterrânea: Foto(s) do barrilete do poço contendo o 
hidrômetro e a boca do poço.

Captação Superficial: Foto(s) do ponto de captação no corpo hídrico superficial, 
deixando claro o curso d’água, seu entorno a jusante e a montante, assim como 
fotografias do medidor de vazão antes do reservatório.

Lançamento de Efluentes: Foto(s) do ponto de lançamento (se houver) no corpo 
hídrico, deixando claro o curso d’água, seu entorno a jusante e a montante.

Inserir aqui.
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APÊNDICE III

Declaração de Potabilidade de Água e Responsabilidade Técnica

Declaro que a água (do poço e/ou da captação) requerida, após tratamento, ou não, 
se destina a abastecer um processo industrial que exige um nível de tratamento que a 
torne adequada para o consumo humano e atende à Portaria 2.914 de 12 de dezembro 
de 2011 do Ministério da Saúde, que dispõe sobre os procedimentos de controle e de 
vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade.

Rio de janeiro, XX de XX de 20XX.
___________________________________________________
Assinatura do Técnico Responsável pelo Processo de Produção

Nome Completo:
CPF:
Nº da Carteira Profissional:

Cópia da carteira profissional do responsável técnico.

Inserir aqui.
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RESOLUÇÃO INEA Nº 73, 
DE 28 DE JUNHO DE 2013

PRORROGA O PRAZO ESTABELECIDO NA 
RESOLUÇÃO INEA Nº 54/2012 E MANTER OS 
PROCEDIMENTOS DEFINIDOS NA RESOLUÇÃO 
INEA Nº 15/2010 PARA REGULARIZAÇÃO DO USO 
DE RECURSOS HÍDRICOS DE DOMÍNIO DO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO PELOS AGRICULTORES 
FAMILIARES E EMPREENDIMENTOS FAMILIARES 
RURAIS.

 
O CONSELHO DIRETOR DO INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA, 
reunido no dia 03 de junho de 2013, no uso das atribuições que lhe confere 
o art. 8º, XVIII do Decreto Estadual nº 41.628, de 12 de janeiro de 2009, 
 
Considerando:

- ser o INEA o órgão gestor e executor da Política Estadual de Recursos 
Hídricos e o responsável pela preservação, conservação e gestão dos corpos 
hídricos, superficiais e subterrâneos, de domínio do Estado do Rio de Janeiro, 
em consonância com a Lei Estadual nº 5.101 e a Lei Estadual nº 4.247, de 16 
de dezembro de 2003;

- a Lei Federal nº 9.433, de 08 de março de 1997, e a Lei Estadual nº 3.239, de 
02 de agosto de 1999, as quais instituem as respectivas Políticas de Recursos 
Hídricos e estabelecem a outorga de direito de uso e seu cadastro de usuários 
como instrumentos destas Políticas;

- a Lei Federal nº 11.326, de 24 de julho de 2006, que estabelece as 
diretrizes para formulação da Política Nacional da Agricultura Familiar e 
Empreendimentos Familiares Rurais, e define, em seu art. 3º, os requisitos 
para que o produtor rural seja considerado como agricultor familiar e empre-
endedor familiar rural;

- a Lei Federal nº 12.651, de 25 de maio de 2012, que dispõe sobre a pro-
teção da vegetação nativa e instituiu o Cadastro Ambiental Rural - CAR, 
registro público eletrônico de âmbito nacional de caráter obrigatório para 
todos os imóveis rurais, e que possui a finalidade de integrar as informações 
ambientais das propriedades e posses rurais, compondo base de dados para 
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controle, monitoramento, planejamento ambiental e econômico e combate 
ao desmatamento;

- a Portaria nº 17 de 23 de março de 2010, do Ministério do Desenvolvimento 
Agrário - MDA, que estabelece as condições e procedimentos para emissão 
da Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da 
Agricultura Familiar - PRONAF;

- a Lei Estadual nº 4.247, de 16 de dezembro de 2003, que dispõe sobre a 
cobrança pela utilização de recursos hídricos do estado do Rio de Janeiro, e 
define os limites para usos insignificantes de águas estaduais;

- o Decreto nº 40.156, de 17 de outubro de 2006, que estabelece os pro-
cedimentos técnicos e administrativos para regularização dos usos de água 
superficial e subterrânea;

- a Portaria SERLA nº 567, de 07 de maio de 2007, que estabelece critérios ge-
rais e procedimentos técnicos e administrativos para cadastro, requerimento 
e emissão de outorga de direito de uso de recursos hídricos de domínio do 
Estado do Rio de Janeiro;

- a Resolução CERHI-RJ nº 94, de 05 de setembro de 2012, que dispõe sobre 
a aplicação de recursos financeiros do Fundo Estadual de Recursos Hídricos - 
FUNDRHI da subconta da compensação financeira com a finalidade de apoio 
ao Cadastro Ambiental Rural - CAR, que será realizado, no Estado do Rio de 
Janeiro, de forma integrada ao Cadastro Nacional de Usuários de Recursos 
Hídricos - CNARH;

- que o CNARH é o cadastro único de usos e usuários de águas no Estado do 
Rio de Janeiro, autodeclaratório e via internet, e que o seu preenchimento é o 
primeiro passo para a regularização de usos da água no Estado;

- que o CAR visa à recomposição florestal de matas ciliares de nascentes e rios, 
constituindo-se como um importante instrumento de ordenamento territorial 
e planejamento da paisagem, possibilitando a formação de corredores ecoló-
gicos e garantindo a conservação da biodiversidade e dos recursos hídricos;

- que o crédito rural, o qual abrange o Programa Nacional de Fortalecimento 
da Agricultura Familiar - PRONAF, que se destina ao apoio financeiro das 
atividades agropecuárias e não agropecuárias exploradas mediante emprego 
direto da força de trabalho da família produtora rural, prevê a regularização do 
uso da água na propriedade rural como requisito para concessão de crédito;

- a relevância da atividade de agricultura familiar para o desenvolvimento e a sus-
tentabilidade da economia local e regional, com a geração de empregos e renda;
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- que a atividade de agricultura familiar necessita de uso intensivo de água em 
seu processo produtivo, assim como de incentivos por parte do poder público 
para a adesão dos usuários do setor ao Sistema Estadual de Gerenciamento 
de Recursos Hídricos; e

- ser necessário, para isso, o estabelecimento de normas adicionais que orien-
tem os agricultores familiares e empreendimentos familiares rurais do estado 
quanto à regularização de uso dos recursos hídricos de domínio estadual.

Resolve:

Art. 1º - Ficam prorrogados, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses a 
contar da publicação desta Resolução, os prazos definidos na Resolução INEA 
nº 54, de 02 de abril de 2012, e mantidos os procedimentos estabelecidos na 
Resolução INEA nº 15, de 23 de setembro de 2010, para regularização do uso 
de água de domínio estadual pelos agricultores familiares e empreendimen-
tos familiares rurais, assim definidos no art. 3º da Lei Federal nº 11.326/2006 
e na Portaria MDA nº 17/2010.

Parágrafo único - Findo o prazo estabelecido no caput sem que o usuário 
tenha requerido a outorga ou certidão ambiental de uso insignificante, ele 
será considerado irregular quanto à utilização da água de domínio estadual, 
estando sujeito às penalidades previstas na legislação.

Art. 2º - Ficam mantidas as condições de cooperação entre o INEA e a Empresa 
de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro - EMATER-
Rio para apoiar o processo de cadastramento no CNARH, que poderá ser feito 
nas sedes, superintendências e escritórios regionais do INEA e da EMATER-Rio 
ou em outros postos de atendimentos a serem definidos.

Art. 3º - Esta resolução não se aplica aos usuários de águas de domínio da 
União no Estado do Rio de Janeiro.

Art. 4º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 28 de junho de 2013.

MARILENE RAMOS

Presidente
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RESOLUÇÃO INEA Nº 82,  
DE 29 DE NOVEMBRO DE 2013

ESTABELECE OS PROCEDIMENTOS A SEREM 
ADOTADOS PELAS ENTIDADES DELEGATÁRIAS 
DE FUNÇÕES DE COMPETÊNCIA DAS AGÊNCIAS 
DE ÁGUA PARA A SELEÇÃO E RECRUTAMENTO 
DE PESSOAL NOS TERMOS DO ART. 9º DA LEI 
ESTADUAL Nº 5.639, DE 06 DE JANEIRO DE 2010.

A PRESIDENTE DO CONSELHO-DIRETOR DO INSTITUTO ESTADUAL DO 
AMBIENTE - INEA, reunido no dia 11 de novembro de 2013, no uso das 
atribuições que lhe confere o art. 8º, XVIII do Decreto Estadual nº 41.628, de 
13 de janeiro de 2009,

Resolve:

Art. 1º- Os procedimentos a serem adotados pelas entidades delegatárias 
de funções de agência de água para a seleção e recrutamento de pessoal 
técnico e de apoio necessários ao desempenho de suas atribuições observa-
rão as normas previstas nesta Resolução.

Art. 2º- A seleção de pessoal realizada pelas entidades delegatárias com 
recursos oriundos da cobrança pelo uso de recursos hídricos e transferidos 
por intermédio do contrato de gestão firmado com o INEA dar-se-á por meio 
de processo seletivo, o qual observará os princípios estabelecidos no art. 37 
da Constituição Federal.

Art. 3º - O processo seletivo poderá ser executado pela própria entidade 
delegatária ou por instituição especializada, contratada, observadas, neste 
caso, as disposições da norma especificamente editada pelo INEA para 
contratação de obras e serviços pelas entidades delegatárias de funções de 
Agência de Água, nos termos da Lei Estadual nº 5.639, de 06 de janeiro de 
2010.

§ 1º - A contratação de instituição especializada não exime a responsabili-
dade sobre a idoneidade do certame da entidade delegatária, que deverá 
manter comissão organizadora do processo seletivo.
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§ 2º - É vedada a contratação de instituição especializada que, a par da 
organização e realização de concursos, ministre cursos preparatórios para 
concursos públicos.

§ 3º -  É vedada à instituição especializada contratada na forma do caput a 
subcontratação de qualquer parcela do objeto capaz de interferir na pre-
servação do sigilo das provas e gabaritos e na isonomia de tratamento aos 
candidatos.

Art. 4º - O processo seletivo se fará por provas e títulos, com entrevista e 
etapas eliminatórias e classificatórias, de acordo com a natureza e a comple-
xidade das funções a serem exercidas por cada categoria profissional.

§ 1º - A prova de títulos e a entrevista serão exclusivamente classificatórias.

§ 2º - Serão considerados como títulos aqueles que guardem afinidade com 
as atribuições do cargo ou contribuam para o seu aperfeiçoamento.

§ 3º - Na previsão de atribuição de pontos para títulos, é vedada a indi-
cação de órgão ou entidade específicos, públicos ou privados, para efeito 
de apuração de experiência profissional, de formação acadêmica ou de 
aperfeiçoamento técnico.

§ 4º - O edital do concurso que previr prova de títulos conterá obrigato-
riamente cláusula prevendo os títulos aceitáveis, sua respectiva pontuação 
singular e o máximo de pontuação para cada espécie de título apresentado.

Art. 5º - Excepcionalmente para os casos abaixo elencados, a seleção 
de pessoal de que trata o artigo anterior será feita por processo seletivo 
simplificado mediante a apreciação de currículos dos candidatos, prova de 
títulos e entrevista, na forma estabelecida em edital com ampla divulgação 
de todas as fases do processo de recrutamento e seleção:

I - contratações para apoio à execução do Cadastro Ambiental Rural;

II - contratações pós-assinatura do contrato de gestão para apoio imediato 
à implementação da entidade delagatária de funções de Agência de Água.

§ 1º - As contratações de que trata o inciso I deste artigo serão feitas por 
tempo determinado, pelo prazo de 01 (um) ano, prorrogável por igual 
período.

§ 2º - As contratações de que trata o inciso II deste artigo serão feitas por 
tempo determinado, pelo prazo de até 01 (um) ano.
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§ 3º - As pessoas físicas selecionadas através do processo simplificado esti-
pulado no caput deste artigo poderão participar da seleção de que trata o 
art. 4º desta Resolução.

Art. 6º - O edital estabelecerá a quantidade de vagas, com as respectivas 
remunerações e atividades a serem desempenhadas, além das condições 
para inscrição no concurso, local de trabalho, requisitos para a investidura, 
forma de julgamento das provas e dos títulos e prazo de contração.

Art. 7º - O extrato do edital do processo seletivo deverá ser publicado em 
jornal de grande circulação, informando-se que estará disponibilizado, de 
forma integral, nos endereços eletrônicos do INEA e da entidade delegatária.

§ 1º -  O edital e os demais documentos relativos ao processo seletivo de-
verão ser arquivados na entidade delegatária, pelo período de três anos, à 
disposição dos órgãos de fiscalização.

§ 2º -  O edital e os demais documentos relativos ao processo seletivo de-
verão ser arquivados na entidade delegatária ou no respectivo Comitê de 
Bacia Hidrográfica, quando da hipótese prevista no art. 4º- A, inciso II, pelo 
período de três anos, à disposição dos órgãos de fiscalização.

Art. 8º - Fica proibida a contratação de servidores ou empregados da 
Administração Pública direta, autárquica ou fundacional, de qualquer dos 
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de 
suas empresas públicas, sociedades de economia mista, bem como de suas 
subsidiárias ou controladas, ressalvados os casos autorizados por lei.

Art. 9º - Os ocupantes de cargo de direção ou executivo da entidade dele-
gatária, remunerados com recursos repassados pelo INEA, deverão possuir 
reputação ilibada, formação universitária, experiência profissional e notó-
rios conhecimentos técnicos comprovados e compatíveis com a natureza 
das funções a serem desempenhadas.

Art. 10 - Em caso de substituição da entidade delegatária de funções de 
agência de água, observadas as condições do concurso realizado, a entidade 
sucessora destas funções poderá contratar os empregados selecionados 
pela entidade delegatária sucedida, desde que:

I - a entidade delegatária sucedida tenha rescindido o contrato de trabalho 
dentro dos trinta dias anteriores à data da rescisão do contrato de gestão 
com o INEA; e
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II - a entidade sucessora promova a contratação dos empregados dentro 
de trinta dias, contados a partir da celebração do contrato de gestão com 
o INEA.

Art. 11 - Fica revogada a Resolução INEA nº 14, de 09 de agosto de 2010, 
publicada no D.O. de 13 de agosto de 2010.

Art. 12 - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 29 de novembro de 2013.

MARILENE RAMOS

Presidente

RESOLUÇÃO INEA Nº 82/13
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RESOLUÇÃO INEA Nº 84,  
DE 28 DE JANEIRO DE 2014

APROVA OS CRITÉRIOS QUE ESTABELECEM A  CON
CESSÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DOCUMENTOS DE 
USO INSIGNIFICANTE DE RECURSOS HÍDRICOS.

O CONSELHO-DIRETOR DO INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA, 
reunido no dia 16 de dezembro de 2013, no uso das atribuições que lhe 
confere o art. 8º, XVIII do Decreto Estadual nº 41.628, de 12 de janeiro de 
2009, e o que consta no processo administrativo nº E-07/002.19343/2013,  
 
Considerando:

- a Lei n° 3.239, de 02 de agosto de 1999, que institui a Política Estadual de 
Recursos Hídricos e estabelece que os usos insignificantes de recursos hídricos 
independem de outorga;

- a Lei nº 4.247, de 16 de dezembro de 2004, que define os usos considerados 
insignificantes para fins de outorga e cobrança;

- o disposto no Decreto nº 42.159, de 02 de dezembro de 2009, que dispõe 
sobre o Licenciamento Ambiental - SLAM, e prevê a emissão de instrumento 
para regulação do uso de recursos hídricos que independem de outorga de 
direito de uso; e

- a necessidade de simplificar os procedimentos para regularização dos usos 
insignificantes de recursos hídricos;

Resolve:

Art. 1º - O estabelecimento de critérios para a dispensa de abertura de pro-
cedimento administrativo no INEA, para regularização de usos insignificantes 
em corpos d’água de domínio estadual.

Parágrafo único - A caracterização como uso insignificante não desobriga o 
Poder Público de inspecionar e fiscalizar tais usos, sendo os mesmos passíveis 
de cadastramento e regularização, se for o caso.
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Art. 2º - Para efeito desta Resolução, estarão isentos de regularização de 
uso insignificante dos recursos hídricos os seguintes empreendimentos ou 
atividades:

I - unidade residencial unifamiliar não atendida por rede de água ou com 
abastecimento intermitente;

II - unidade residencial multifamiliar, com até 6 apartamentos ou 24 pessoas, 
não atendida por rede de água ou com abastecimento intermitente, que 
utiliza água de poço;

III - unidade residencial multifamiliar, com até 12 apartamentos ou 48 pesso-
as, não atendida por rede de água ou com abastecimento intermitente, com 
captação em curso d’água;

IV - unidade comercial, com até 24 pessoas, não atendida por rede de água 
ou com abastecimento intermitente, que utiliza água de poço, exceto as que 
possuam tanques de combustível;

V - unidade comercial, com até 48 pessoas, não atendida por rede de água ou 
com abastecimento intermitente, que capta água em curso d’água, exceto as 
que possuam tanques de combustível;

VI - utilização para rega de hortas, jardins e pomares com área de até 500 m2; 

VII - hotel/pousada, não atendida por rede de água ou com abastecimento 
intermitente, com acomodação para até 24 pessoas, incluindo funcionários, 
no caso de captação em poço, e para até 48 pessoas, incluindo funcionários, 
no caso de captação em curso d’água;

VIII - sede de fazenda/sítio, para fins não comerciais;

IX - dessedentação de animais, conforme apresentado a seguir:

a) Criação de gado bovino - até 20 cabeças

b) Criação de muares (bestas e mulas) - até 20 cabeças

c) Criação de asininos (asnos) - até 20 cabeças

d) Criação de equinos (cavalos) - até 20 cabeças

e) Criação de ovinos (carneiros) - até 100 cabeças

f) Criação de suínos (porcos) - até 50 cabeças

g) Cunicultura (criação de coelhos) - até 100 cabeças

h) Avicultura (criação de aves) - até 12.000 cabeças
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i. Apicultura (criação de abelhas) - até 50 colmeias

X - irrigação em áreas de até 500 m², no caso de utilização de água subter-
rânea, e em áreas de até 3000 m², no caso de captação de água superficial;

XI - paisagismo;

XII - lazer, em corpos d’água;

XIII - limpeza de dependências com área de até 200 m2.

Art. 3º - Caso necessário, a declaração de inexigibilidade poderá ser obtida no 
portal do INEA.

Art. 4º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 28 de janeiro de 2014.

MARILENE RAMOS 
Presidente do Conselho-Diretor
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RESOLUÇÃO INEA Nº 120, 
DE 17 DE JUNHO DE 2015

PRORROGA O PRAZO ESTABELECIDO NA 
RESOLUÇÃO INEA N° 73/2013 E MANTÉM OS 
PROCEDIMENTOS DEFINIDOS NA RESOLUÇÃO INEA 
N° 15/2010 PARA REGULARIZAÇÃO DO USO DE 
RECURSOS HÍDRICOS DE DOMÍNIO DO ESTADO DO 
RIO DE JANEIRO PELOS AGRICULTORES FAMILIARES 
E EMPREENDIMENTOS FAMILIARES RURAIS.

O CONSELHO DIRETOR DO INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE (INEA), reu-
nido no dia 01 de junho de 2015, no uso das atribuições legais que lhe confere 
a Lei Estadual nº 5.101, de 04 de outubro de 2007, bem como o art. 8°, XVIII, 
do Decreto Estadual n° 41.628, de 12 de janeiro de 2009, conforme processo 
administrativo nº E-07/507.800/2010.

Considerando:

- ser o INEA o órgão gestor e executor da Política Estadual de Recursos Hí-
dricos e o responsável pela preservação, conservação e controle dos corpos 
hídricos, superficiais e subterrâneos, de domínio do Estado do Rio de Janeiro, 
em consonância com a Lei Folha 2 de 15 Estadual n° 5.101, de 04 de outubro 
de 2007 e com o Decreto Estadual n° 41.628, de 12 de janeiro de 2009, bem 
como a Lei Estadual n° 4.247, de 16 de dezembro de 2003;

- a Lei Federal n° 9.433, de 08 de março de 1997 e a Lei Estadual n° 3.239, de 
02 de agosto de 1999, as quais instituem as respectivas Políticas de Recursos 
Hídricos e estabelecem a outorga de direito de uso, o cadastro de usuários e a 
cobrança pelo uso de recursos hídricos como instrumentos desta citada Política;

- a Lei Federal nº 11.326, de 24 de julho de 2006, que estabelece as diretri-
zes para formulação da Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreen-
dimentos Familiares Rurais, que define em seu art. 3º os requisitos para que 
o produtor rural seja considerado como agricultor familiar e empreendedor 
familiar rural;
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- a Lei Federal nº 12.651, de 25 de maio de 2012, que dispõe sobre a proteção 
da vegetação nativa e instituiu o Cadastro Ambiental Rural (CAR), registro pú-
blico eletrônico de âmbito nacional e de caráter obrigatório para todos os imó-
veis rurais, que possui a finalidade de integrar as informações ambientais das 
propriedades e posses rurais, compondo base de dados para controle, monito-
ramento, planejamento ambiental e econômico e combate ao desmatamento;

- a Portaria nº 17, de 23 de março de 2010, do Ministério do Desenvolvimento 
Agrário (MDA), que estabelece as condições e os procedimentos para a emis-
são da Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da 
Agricultura Familiar (PRONAF);

- a Lei Estadual n° 4.247, de 16 de dezembro de 2003, que dispõe sobre a 
cobrança pela utilização de recursos hídricos do Estado do Rio de Janeiro e 
define os limites para usos insignificantes de águas estaduais;

- o Decreto nº 40.156, de 17 de outubro de 2006, que estabelece os pro-
cedimentos técnicos e administrativos para regularização dos usos de água 
superficial e subterrânea;

- a Portaria SERLA n° 567, de 07 de maio de 2007, que estabelece critérios ge-
rais e procedimentos técnicos e administrativos para cadastro, requerimento 
e emissão de outorga de direito de uso de recursos hídricos de domínio do 
Estado do Rio de Janeiro;

- a Resolução CERHI-RJ nº 94, de 05 de setembro de 2012, que dispõe so-
bre a aplicação de recursos financeiros do Fundo Estadual de Recursos Hídri-
cos (FUNDRHI) da subconta da compensação financeira, com a finalidade de 
apoio ao Cadastro Ambiental Rural (CAR);

- que o Cadastro Nacional de Usuários de Recursos Hídricos (CNARH) é o ca-
dastro único de usos e usuários de águas no Estado do Rio de Janeiro, autode-
claratório e via internet e que o seu preenchimento é o primeiro passo para a 
regularização de usos da água no Estado;

- que o CAR visa à recomposição florestal de matas ciliares de nascentes e rios, 
constituindo-se como um importante instrumento de ordenamento territorial 
e planejamento da paisagem, possibilitando a formação de corredores ecoló-
gicos e garantindo a conservação da biodiversidade e dos recursos hídricos;

- que o crédito rural, o qual abrange o Programa Nacional de Fortalecimento 
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da Agricultura Familiar (PRONAF), que se destina ao apoio financeiro das ati-
vidades agropecuárias e não agropecuárias exploradas mediante emprego di-
reto da força de trabalho da família produtora rural, prevê a regularização do 
uso da água na propriedade rural como requisito para concessão de crédito;

- a relevância da atividade de agricultura familiar para o desenvolvimento e a sus-
tentabilidade da economia local e regional, com a geração de empregos e renda;

- que a atividade de agricultura familiar necessita de uso intensivo de água em seu pro-
cesso produtivo, assim como de incentivos por parte do poder público para a adesão 
dos usuários do setor ao Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos;

- ser necessário, para isso, o estabelecimento de normas adicionais que orien-
tem os agricultores familiares e empreendimentos familiares rurais do estado 
quanto à regularização de uso dos recursos hídricos de domínio estadual,

Resolve:

Art. 1°- Prorrogar pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, a contar da pu-
blicação desta Resolução, os prazos definidos na Resolução INEA n° 73, de 28 
de junho de 2013, e manter os procedimentos estabelecidos na Resolução 
INEA n° 15, de 23 de setembro de 2010, para regularização do uso de água de 
domínio estadual pelos agricultores familiares e empreendimentos familiares 
rurais, assim definidos no art. 3º da Lei Federal nº 11.326/2006 e na Portaria 
MDA nº 17/2010.

Parágrafo único - Findo o prazo estabelecido no caput sem que o usuário te-
nha requerido a outorga ou certidão ambiental de uso insignificante, ele será 
considerado irregular quanto à utilização da água de domínio estadual, estan-
do sujeito às penalidades previstas na legislação.

Art. 2° - Definir novos locais de apoio ao preenchimento da declaração de uso do 
Cadastro Nacional de Usuários de Recursos Hídricos (CNARH), conforme anexo.

Art. 3° - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 17 de junho de 2015.

MARCO AURÉLIO DAMATO PORTO 
Presidente

RESOLUÇÃO INEA Nº 120/15
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ANEXO 
 

LOCAIS DE APOIO AO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO DE USO DO  
CADASTRO NACIONAL DE USUÁRIOS DE RECURSOS HÍDRICOS (CNARH):

Instituto Estadual do Ambiente - INEA/SEA
INEA - SEDE:
Gerência de Instrumentos de Gestão de Recursos Hídricos - GEIRH/DIGAT
Av. Venezuela 110, sala 309, Praça Mauá 
Centro, Rio de Janeiro,  CEP 20.081-312
Tel: (21)2334-9598/9599 - geirh@inea.rj.gov.br

Licenciamento de Recursos Hídricos – GELIRH/DILAM
Rua Sacadura Cabral 103, 8º andar
Saúde, Rio de Janeiro
CEP 20.081-261
Tel: (21)2334-5315 - 
Email: seorh.inea@gmail.com

INEA - SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS:

I – SUPBIG - Baía da Ilha Grande
Av. Luigi Amendola, 236
Parque das Palmeiras, Angra dos Reis
CEP: 23906-825
Tel: 3377-9086/3377-3367 
Email: supbig@rj.gov.br

II – SUPSEP - Baía de Sepetiba
Rua General Bocaiúva, nº 441 -Centro – Itaguaí
CEP: 23815-310
Tel: (21) 2687-1599/2687-1590
Email: supsep@inea.rj.gov.br

III – SUPMEP - Médio Paraíba do Sul
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Av. Almirante Adalberto de Barros Nunes, nº 5.900 - Belmonte, Volta Redonda
CEP: 27273-011
Tel: (24) 3338-9913/3339-9036
Email: supmep@inea.rj.gov.br

IV – SUPPIB - Piabanha
Rua Buenos Aires, nº 204 - Petrópolis
CEP: 25610-141
Tel: (24) 2247-4939/2247-3726
Email: suppib@inea.rj.gov.br

V – SUPBG - Baía de Guanabara
Av. Feliciano Sodré, nº 8 - Centro, Niterói
CEP: 24030-014
Tel: (21) 2717-4669/2717-4754
Email: supbg@inea.rj.gov.br

VI – SUPLAJ - Lagos São João
Rua Bernardo Vasconcelos, nª 154 - Araruama
CEP: 28970-000
Tel: (22) 2665-7004/7470/7043
Email: suplaj@inea.rj.gov.br

Posto Avançado – Cabo Frio
Rua José Antonio Sampaio, nº 6 - Parque Riviera, Cabo Frio
Tel: (22) 2647-3850

VII – SUPRID - Rio Dois Rios
Av. Julius Arp, nº 85 - Olaria, Nova Friburgo
CEP: 28623-000
Tel: (22) 2543-5261/2543-6252
Email: suprid@inea.rj.gov.br

VIII – SUPMA - Macaé
Rua Punta Del Este, nº 187 - Cavaleiros, Macaé
CEP: 27920-170
Tel: (22) 2765-5303/2765-7379
Email: supma@inea.rj.gov.br
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IX – SUPBAP - Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana
Rua José Alves de Azevedo, nº 483 - Pq. Rosária, Campos dos Goytacazes
CEP: 28025-496
Tel: (22) 2731-6494/2731-5947
Email: supsul@inea.rj.gov.br

Serviço de Apoio ao Noroeste e Itabapoana - SEAN
Rua Nilo Peçanha, 82 - Bairro Chacará, Santo Antônio de Pádua
Tel: (22) 3861-3586/3861-3600
Email: betizamoraes@hotmail.com

ENTIDADES DELEGATÁRIAS DE COMITÊS DE BACIA: AGEVAP

Secretaria Executiva UD1 - MÉDIO PARAÍBA DO SUL
Av. Almirante Alberto de Barros Nunes, nº 5900 - Belmonte – Volta Redonda
CEP: 27.273-011
Tel: (24) 3337-5661/(24)8855.1076 
Email: roberta.ud1@agevap.org.br

Secretaria Executiva UD2 - PIABANHA
Av. Barão do Rio Branco, nº 1003
Petrópolis - (Campus da Fase – Faculdade Artur Sá Earp Neto)
CEP: 25.680-120
Tel: (24) 2237-9913
Email: fernando.car@agevap.org.br / victor.ud2@agevap.org.br

Secretaria Executiva UD3 - RIO DOIS RIOS
Av. Julius Arp, nº 85, Olaria - Nova Friburgo
CEP 28.623-000
Tel: (22) 2543-5261
Email: andre.ud3@agevap.org.br

Secretaria Executiva UD4 Campos e UD5 Italva – BAIXO PARAÍBA DO SUL E
ITABAPOANA
Av. Alberto Lamêgo - nº 2000 - sala 112
Parque Califórnia - Campos dos Goytacazes (Prédio Reitoria UENF)
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CEP: 28013-602
Tel: (22) 2725-9023 e Italva (22) 2783.2271 e (24) 8855.0360
Email: cbhbaixops@agevap.org.br

Secretaria Executiva UD6 - CBH GUANDU
Rodovia BR 465, Km 7
Campus da UFRRJ-Prédio da Prefeitura Universitária – Sala 4, Seropédica
CEP: 23.890-000
Tel: (21) 3787-3729
Email: fatima.ud6@agevap.org.br

Consórcio Intermunicipal Lagos São João – CILSJ
Secretaria Executiva – LSJ
Rodovia Amaral Peixoto, Km 6 - Balneário - São Pedro da Aldeia
CEP 28940-000
Tel: (22) 2665-0750
Email: cilsj@lagossaojoao.org.br

Secretaria Executiva - Macaé e das Ostras
Rua Punta del Este, 187 -Cavaleiros, Macaé
CEP: 27.920.170
Tel: (22) 2665-0750 / (22) 2765-7379
Email: cilsj@lagossaojoao.org.br

FADUC
Secretaria Executiva FADUC
Avenida Luigi Amêndola
Parque das Palmeiras, Angra dos Reis
CEP: 23906-825
Tel: (24) 3365-2149
Email: cbhbig@gmail.com

EMATER-RIO / SEAPEC - Secretaria Estadual de Agricultura e Pecuária
ESCRITÓRIOS DA EMATER-RIO
ANGRA DOS REIS - CNPJ 29.223.492/0086-55
Estrada Rio-Santos, Km 487,2 – Japuíba
Angra dos Reis - 23900-000 - RJ
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Tel.: (24) 3368-7921 - eslocag@emater.rj.gov.br

ARARUAMA - CNPJ 29.223.492/0047-49
Rua Bernardo Vasconcellos, 791 – Centro
Araruama - 28970-000 - RJ
Tel: (22) 2665-5933 - eslocar@emater.rj.gov.br

BARRA MANSA - CNPJ 29.223.492/0023-71
Rua Maria Luiza Gonzaga, 217
Bairro Ano Bom - Barra Mansa - 27.320-000 - RJ
Tel.: ( 24) 3322-4789 eslocbm@emater.rj.gov.br

BARRA DO PIRAÍ
Rua Moreira dos Santos, 1042 – Centro
Barra do Piraí - 27.135-030 - RJ
Tel.: (24) 2445-4640 -eslocbp@emater.rj.gov.br

BOM JARDIM - CNPJ 29.223.492/0007-51
Av. Venâncio Pereira Veloso, s/nº - Centro
Bom Jardim - 28660-000 - RJ
Tel.: (22) 2566-3144 - eslocbj@emater.rj.gov.br

BOM JESUS DE ITABAPOANA - CNPJ 29.223.492/0008-32
Rua Francisco Borges Sobrinho, 151 –
Bom Jesus do Itabapoana - 28360-000 - RJ
Tel.: ( 22) 3833-0082 - eslocbi@emater.rj.gov.br

CABO FRIO - CNPJ 29.223.492/0068-73
Rua Professor Ismar Gomes de Azevedo, 13 – Centro
Cabo Frio - 28907-100 - RJ
Tel.: ( 22) 2647-6311 - esloccf@emater.rj.gov.br

CACHOEIRAS DE MACACU - CNPJ 29.223.492/0009-13
Praça Manoel Diz Martinez, s/nº -
Cachoeiras de Macacu - 28680-000 - RJ
Tel.: (21) 2649-3449 - esloccm@emater.rj.gov.br

CAMBUCI - CNPJ 29.223.492/0010-57
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Rua Virgílio Franklin s/nº -
Cambuci - 28430-000 - RJ
Tel.: ( 22) 2767-3839 - esloccb@emater.rj.gov.br

CAMPO GRANDE - CNPJ 29.223.492/0057-10
Rua Marechal Dantas Barreto, 95 - Campo Grande
Rio de Janeiro - 23090-300 - RJ
Tel/Fax.: (21) 2332-7689 - esloccpg@emater.rj.gov.br

CAMPOS DOS GOYTACAZES - C.G.C n. 29.223.492/0051-25
Rua Visconde de Inhaúma, 102 - Dist.Agropecuário
Parque Tamandaré - Campos dos Goytacazes - 28030-160 - RJ
Tel.: (22) 2724-2605 - emater.campos@yahoo.com.br

CANTAGALO - CNPJ 29.223.492/0041-53
Praça Miguel Santos, s/n.º - Centro Agropecuário
Cantagalo - 28500-000 - RJ
Tel.: (22) 2555-5273 - esloccg@emater.rj.gov.br
CARAPEBUS - CNPJ 29.223.492/0091-12
Av. Getulio Vargas, 512 – Centro
Carapebus - 27963.080 - RJ
Tel: ( 22) 2768-5386 - esloccpe@emater.rj.gov.br

CARDOSO MOREIRA - CNPJ 29.223.492/0038-58
Rua Sebastião Zequieu, 167 – Centro
Cardoso Moreira - 28180-000 - RJ
Tel: ( 22) 2785-1196 - ematercardoso@ig.com.br

CARMO - CNPJ 29.223.492/0032-62
Av. Prefeito Luterback Sobrinho, nº 70 – Centro
Carmo - 28640-000 - RJ
Tel.: (22) 2537-2111 - esloccr@emater.rj.gov.br

CASIMIRO DE ABREU - CNPJ 29.223.492/0048-20
Rua Nilo Peçanha, nº. 20 – Centro
Casimiro de Abreu - 28860-000 - RJ
Tel: (22) 2778-4010 - eslocca@emater.rj.gov.br
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CONCEICAO DE MACABU - CNPJ 29.223.492/0052-06
Rua Evaristo Ribeiro, 65 - Dist. Agropecuário
Conceição de Macabu - 28740-000 - RJ
Tel.: ( 22) 2779-4942 - eslocmb@emater.rj.gov.br

CORDEIRO - CNPJ 29.223.492/0032-62
Parque de Exposições Raul Veiga - Centro Agropecuário
Cordeiro - 28540-000 - RJ
Tel.: (22) 2551-1908 - esloccd@emater.rj.gov.br

DUAS BARRAS - CNPJ 29.223.492/0040-72
Av. Getúlio Vargas, 38 – Centro
Duas Barras - 28650-000 - RJ
Tel.: (22) 2534-1512 - eslocdb@emater.rj.gov.br

DUQUE DE CAXIAS - CNPJ 29.223.492/0062-88
Alameda James Franco, 03, Jardim Primavera
Duque de Caxias - 25251-265- RJ
Tel.: (21) 3655-0752- eslocdc@emater.rj.gov.br

ITABORAI - CNPJ 29.223.492/0012-19
Av. 22 de Maio, 7557 - Venda das Pedras
Itaboraí - 24800-000 - RJ
Tel./Fax: (21) 3639-1114 - eslocib@emater.rj.gov.br

ITAGUAÍ - CNPJ 29.223.492/0017-23
Centro Integrado de Assistência aos Agricultores Familiares
Estrada RJ 99 - Km. 8 – Piranema
Itaguaí - 23890-000 - RJ
Tel.: (21) 3781-2754 - eslocig@emater.rj.gov.br

ITAIPAVA/PETRÓPOLIS
Estrada União Indústria, 9.700 - Ponte dos Arcos
Itaipava - Petrópolis - 25730-731 - RJ
Tel: (24) 2222-0349 - eslocpe@emater.rj.gov.br

ITALVA - CNPJ 29.223.492/0071-79
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Rodovia BR 356 - Km. 58
Italva - 28250-000 - RJ
Tel.: (22) 2783-2950 - eslocit@emater.rj.gov.br
ITAOCARA - CNPJ 29.223.492/0037-77
Praça Toledo Pizza, s/nº. – Rodoviária Municipal
Itaocara - 28570-000 - RJ
Tel.: ( 22) 3861-4376 - eslocic@emater.rj.gov.br

ITAPERUNA - CNPJ 29.223.492/0026-14
Rua Deputado Rubens Tinoco Ferraz, 21
Itaperuna - 28300.000 - RJ
Tel: ( 22) 3823-7762 - eslocip@emater.rj.gov.br

LAJE DE MURIAÉ - CNPJ 29223492/0028-86
Praça Padre Martins, 74 – Centro
Laje de Muriaé - 28350-000 - RJ
Tel: (22) 3829-2762 - esloclm@emater.rj.gov.br

MACAÉ - CNPJ 29.223.492/0053-97
Rua Francisco Portela, 489 – Centro
Macaé - 27910-200 - RJ
Tel.: ( 22) 2759-0609 - eslocmacae@ig.com.br

MACUCO - CNPJ 29.223.492/0011-38
Av. Paranhas, s/nº. - Macuco Rural Park
Macuco - 28545-000 - RJ
Tel.: (22) 2554-2163 - eslocmu@emater.rj.gov.br

MAGÉ - CNPJ 29.223.492/0049-00
Av. Simão da Mota s/n - Centro, perto da Prefeitura
Magé - 25900-000 - RJ
Tel.: (21) 2633-7591 - eslocmg@emater.rj.gov.br

MANGARATIBA - CNPJ 29.223.492/0077-64
Acampamento - Horto Municipal - Parque de Exposições
Estrada S.João Marcos, s/nº - Mangaratiba - 23860-000 - RJ
Tel.: (21) 2789.2674 - eslocmn@emater.rj.gov.br
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MARICÁ - CNPJ 29.223.492/0069-54
Rua Uirapurus, s/nº - Centro
Maricá - 24900-000 - RJ
Tel.: (21) 3731-9979 - eslocma@emater.rj.gov.br

MIRACEMA - CNPJ 29.223.492/0006-70
Rua Deputado Luiz Fernando Linhares, 263 – Centro
Miracema - 28460-000 - RJ
Tel.: ( 22) 3852-1422 - eslocmi@emater.rj.gov.br

NATIVIDADE - CNPJ 29.223.492/0024-52
Rua Intendente Franklin Rabello, s/nº - Bairro Sindicato
Natividade - 28.380-000 - RJ
Tel: (22) 3841-3176 - eslocna@emater.rj.gov.br

NOVA FRIBURGO - CNPJ 29.223.492/0013-08
Rua Euclides Solon de Pontes, 30 – Centro
Nova Friburgo - 28625-020 - RJ
Tel.: (22) 2533-1998- eslocnf@emater.rj.gov.br

NOVA IGUAÇU - CNPJ 29.223.492/0076-83
Rua Otávio Tarquino nº 774 sala 21 – Centro
Nova Iguaçu - 26215-220 - RJ
Tel.: (21) 2669-0500- eslocni@emater.rj.gov.br

PARAÍBA DO SUL - CNPJ 29.223.492/0029-67
Praça Marquês de São João, nº 6 – Centro
Paraíba do Sul - 25850-000 - RJ
Tel.: ( 24) 2263-8788 - eslocps@emater.rj.gov.br

PARATY - CNPJ 29.223.492/0058-00
Rua Angra dos Reis, s/nº- Sub-Prefeitura
Bairro Ilha das Cobras
Parati - 23970-000 - RJ
Tel.: ( 24) 3371-7021 - eslocpt@emater.rj.gov.br

PATY DO ALFERES - CNPJ 29.223.492/0061-05
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Avenida Pascoal Carlos Magno, 650 - Arcozelo
Paty do Alferes - 26950-000 - RJ
Tel.: (24) 2485-1896 - eslocal@emater.rj.gov.br

PIRAÍ - CNPJ 29.223.492/0045-87
Av. Guadarajara, 125 –
Piraí - 27175-000 - RJ
Tel.: ( 24) 2431-1312 - eslocpi@emater.rj.gov.br

PORCIÚNCULA - CNPJ 29.223.492/0027-03
Rua Gonçalves Vieira, 143 –
Porciúncula - 28390-000 - RJ
Tel.: ( 22) 3842-1230 - eslocpo@emater.rj.gov.br

PRACA JOAO PESSOA - CNPJ 29.223.492/0039-39
Rua Otalina Nunes Henrique, 26 - 3º Distrito Praça João Pessoa
São Francisco do Itabapoana - 28230.977 - RJ
Tel.: ( 22) 2789-5252 - eslocjp@yahoo.com.br

QUATIS - CNPJ 29.223.492/0082-21
Rua da Esperança, 15 - Jardim Polastri
Quatis - 27370-330 - RJ
Tel.: ( 24) 3353-3540 - eslocqt@emater.rj.gov.br

QUISSAMÃ - CNPJ 29.223.492/0090-31
Rua Comendador José Julião,s/nParque
Exposição Renato de Queiroz Carneiro da Silva
Quissamã - 28735.000 - RJ
Tel.: (22) 2768-6404- eslocqi@hotmail.com

RESENDE - CNPJ 29223492/0019-95
Rua Coronel Braziel, 33 – Centro
Resende - 27.542-150 - RJ
Tel.: ( 24) 3359-4118 - eslocrs@emater.rj.gov.br

RIO BONITO - CNPJ 29.223.492/0014-80
Praça do Cruzeiro, s/nº. - Centro - Rodovia BR 101 - Km 266
Posto Agropecuário do Min. Agricultura
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Rio Bonito - 28800-000 - RJ
Tel.: (21) 3634-4118 - eslocrb@emater.rj.gov.br

RIO CLARO - CNPJ 29.223.492/0054-78
Avenida João Batista Portugal, 279
Rio Claro - 27460-000 - RJ
Tel.: ( 24) 3332-1279 - eslocrc@emater.rj.gov.br

RIO DAS FLORES - CNPJ 29.223.492/0030-09
Avenida Santa Tereza, nº 94 Centro
Rio das Flores - 27660-000 - RJ
Tel.: (24) 2458-1292 - elocrf@emater.rj.gov.br

RIO DAS OSTRAS - CNPJ 29.223.492/0104-71
Rua das Casuarinas, 595 - Âncora - Caixa Postal 110-451
Rio das Ostras - 28890-975 - RJ
Tel.: ( 22) 2771-3566 - eslocro@emater.rj.gov.br

SANTA MARIA MADALENA - CNPJ 29223492/0043-15
Rua Luiza Helena Rizzeto Bueno, 03 – Centro
Santa Maria Madalena - 28770-000 - RJ
Tel.: (22) 2561-3408 - eslocmm@emater.rj.gov.br

SANTO ANTÔNIO DE PADUA - CNPJ 29.223.492/0035-05
Estrada Pádua-Monte Alegre km 2,5
Santo Antônio de Pádua- 28470-000- RJ
Tel.: (22) 3851-3402 - eslocpd@emater.rj.gov.br

SANTO EDUARDO - CNPJ 29.223.492/0056-30
Centro Pró-Melhoramento de Santo Eduardo - 13º Distrito Santo Eduardo
Campos dos Goytacazes - 28160.000 - RJ
Tel: ( 22) 2781-1269 - esloced@emater.rj.gov.br

SÃO FIDÉLIS - CNPJ 29.223.492/0036-96
Av. Paranhos, 365 – Centro
São Fidélis - 28420.000 - RJ
Tel.: ( 22) 2758-8182 - eslocsf@emater.rj.gov.br
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SÃO GONÇALO - CNPJ 29.223.492/0107-14
Rodovia Amaral Peixoto KM 9,5 CEASA
Colubandê - Prédio da Administração
São Gonçalo - Cep. 24753-560
Tel: (21) 2701-2954 - eslocsg@emater.rj.gov.br

SAO JOAO DA BARRA - CNPJ 29.223.492/0089-06
Rua Barão de Barcelos nº 88 – Alto da Rodoviária – Centro
São João da Barra - 28200.000 - RJ
Tel.: ( 22 ) 2741-8432 - eslocjb@emater.rj.gov.br

SÃO JOSÉ DE UBÁ - CNPJ 29.223.492/0060-16
Av. João Ornaldo Rodrigues, 87 –
Mercado do Produtor do Norte Fluminense
São José de Ubá - 28455-000 - RJ
Tel.: ( 22) 3866-1263 - eslocju@emater.rj.gov.br

SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO - CNPJ 29.223.492/0034-24
Rua Idalina Esteves Dias, 22
São José do Vale do Rio Preto - 25780-000 - RJ
Tel.: ( 24) 2224-1072 - eslocrp@emater.rj.gov.br

SÃO PEDRO D ‘ALDEIA - CNPJ 29.223.492/0050-44
Rua Dr. Antônio Alves, 95 – Centro
São Pedro D’Aldeia - 28940-000 - RJ
Tel.: (22) 2627-2007 - eslocsp@emater.rj.gov.br

SAPUCAIA - CNPJ 29.223.492/0031-81
Praça Oscar José Fernandes, 4 - sala 2
Parque de Exposições Odir de Souza Teixeira
Sapucaia - 25880-000 - RJ
Tel.: ( 24) 2271-2082 - eslocsa@emater.rj.gov.br

SAQUAREMA - CNPJ 29.223.492/0070-98
Av. Saquarema, nº 5123 – Bacaxá
Saquarema - 29993-000 - RJ
Tel.: (22) 2653-4493 - eslocsq@emater.rj.gov.br
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SILVA JARDIM - CNPJ 29.223.492/0055-59
Nelson Alfradique, s/nº. - Horto Municipal
Silva Jardim - 28820-000 - RJ
Tel.: ( 22) 2668-1737 - eslocsj@emater.rj.gov.br

SUMIDOURO - CNPJ 29.223.492/0033-43
Rua José de Alencar, 930 – Centro
Sumidouro - 28637-000 - RJ
Tel.: (22) 2531-1324 - eslocsu@emater.rj.gov.br

TANGUÁ - CNPJ 29.223.492/0012-19
Rua Demerval Garcia de Freitas nº 88 – Centro
Tanguá - 24890-000 - RJ
Tel.: ( 21) 2747-2093 - esloctg@emater.rj.gov.br

TERESOPOLIS - CNPJ 29.223.492/0015-61
Estrada Friburgo x Teresópolis - Km 7,5 (RJ 130) – Albuquerque
Teresópolis - 25976-440 - RJ
Tel: ( 21) 2644-7000 - eslocte@emater.rj.gov.br

TRAJANO DE MORAIS - CNPJ 29.223.492/0044-04
Rua Coronel Alfredo, s/nº. –
Trajano de Morais - 28750-000 - RJ
Tel.: (22) 2564-2529 - esloc.tm@emater.rj.gov.br

TRÊS RIOS - CNPJ 29.223.492/0005-90
Av. Circular Ocidental nº 375 Margem Direita do Rio Paraíba
Nova Niterói - Três Rios - 25802-336 - RJ
Tel.: ( 24) 2255-1486 - esloctr@emater.rj.gov.br

VALAO DO BARRO/SÃO SEBASTIÃO DO ALTO – CNPJ 29.223.492/0084-93
Estrada do Tronco, s/nº. Valão do Barro
São Sebastião do Alto - 28550-000 - RJ
Tel.: (22) 2556-1139 - eslocvb@emater.rj.gov.br

VALENÇA CNPJ 29.223.492/0020-29
Rua Carneiro de Mendonça, 170 – Centro
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Valença - 27600-000 RJ
TEL: (24) 2452-4438 - eslocvl@emater.rj.gov.br

VARRE-SAI - CNPJ 29.223.492/0072-50
Rua José Tupini, nº 27
Varre Sai - 28375-000 - RJ
Tel.: ( 22) 3843-3859 - eslocva@emater.rj.gov.br

VASSOURAS
Rua Domingos Motta, 85
Vassouras - 27.700-000 – RJ
Tel.: ( 24) 2471-1552 - eslocvs@emater.rj.gov.br

VOLTA REDONDA - CNPJ 29.223.492/0083-02
Rua Assis Chateaubriand, nº 18 – Aterro
Volta Redonda 27215-270- RJ
Tel.: (24) 3345-8080 - eslocvr@emater.rj.gov.br
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RESOLUÇÃO INEA Nº 130,  
DE 10 DE DEZEMBRO DE 2015

APROVA A NORMA OPERACIONAL 33 (NOP
INEA33), PARA DEMARCAÇÃO DAS FAIXAS 
MARGINAIS DE PROTEÇÃO E DAS FAIXAS NON 
AEDIFICANDI DE CURSOS D´ÁGUA NO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO.

O PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETOR DO INSTITUTO ESTADUAL DO AM-
BIENTE (INEA), reunido no dia 14 de outubro de 2015, no uso das atribuições 
legais que lhe confere a Lei Estadual nº 5.101, de 04 de outubro de 2007, bem 
como o art. 8°, XVIII, do Decreto Estadual n° 41.628, de 12 de janeiro de 2009, 
conforme processo administrativo nº E-07/002.10866/2015.

Resolve:

Art. 1º - Aprovar a Norma Operacional 33 (NOP-INEA-33), para demarcação 
das faixas marginais de proteção e das faixas non aedificandi de cursos d´água 
no Estado do Rio de Janeiro.

Art. 2º - Caberá à Gerência de Informação e Acervo Técnico (GEIAT), publicar 
a NOPINEA-33, no site do INEA ( www.inea.rj.gov.br ), no menu Institucional 
/ Boletim de Serviços.

Art. 3º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em  contrário.

Rio de Janeiro, 10 de dezembro de 2015.

MARCUS DE ALMEIDA LIMA 
Presidente do Conselho Diretor
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RESOLUÇÃO INEA Nº 131, 
DE 22 DE DEZEMBRO 2015

ESTABELECE MECANISMOS PARA A PRESTAÇÃO 
DE CONTAS, PELAS ENTIDADES DELEGATÁRIAS 
DE FUNÇÕES DE AGÊNCIA DE ÁGUA, DOS GASTOS 
REALIZADOS NA EXECUÇÃO DOS CONTRATOS 
DE GESTÃO CELEBRADOS NOS TERMOS DA LEI 
ESTADUAL Nº 5.639, DE 06 DE JANEIRO DE 2010.

O PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETOR DO INSTITUTO ESTADUAL DO 
AMBIENTE (INEA), reunido nos dias 14 de dezembro de 2015, no uso das atri-
buições que lhe confere o art. 8º, XVIII do Decreto Estadual nº 41.628, de 12 de 
janeiro de 2009, conforme processo administrativo nº E-07/002.12757/2015,  
 
Considerando:

- a obrigatoriedade da prestação de contas de todos quantos tiverem de com-
provar o cumprimento dos encargos assumidos pelo uso, emprego, guarda ou 
movimentação de bens, numerário e valores, conforme determina o inciso IV 
do artigo 22 do Decreto nº 43.463, de 14 de fevereiro de 2012;

- a necessidade de disciplinar os mecanismos de prestação de contas das 
entidades delegatárias sobre os gastos realizados na vigência e execução 
dos contratos de gestão celebrados nos termos da Lei estadual 5.639/10,  
 
Resolve:

Art. 1º - As entidades delegatárias, no exercício das funções de agência de 
água em razão da celebração do contrato de gestão, quando receberem re-
cursos, estarão obrigadas a apresentar prestações de contas parciais e anual, 
contendo os seguintes documentos:

I - ofício de encaminhamento da prestação de contas para a Diretoria de Segurança 
Hídrica e Qualidade Ambiental, discriminando os documentos apresentados; 

II - relação dos bens, quando couber (anexo I);

III - relação dos pagamentos efetuados, referente às despesas realizadas na 
execução do objeto (anexo II);
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IV - demonstrativo da movimentação dos recursos no período e conciliação 
bancária (anexo III), acompanhado dos extratos bancários;

V - declaração do responsável financeiro quanto à correta aplicação dos 
recursos recebidos (anexo IV);

VI - formulário contendo as Questões de Auditoria(check-List), referente 
análise da seleção das propostas, dispensa, inexigibilidade e dos processos de 
pagamentos, acompanhado do relatório conclusivo, emitido pela contabilida-
de da delegatária ou auditoria independente (anexo V);

§ 1º - Os bens relacionados no anexo I, adquiridos com recursos públicos, 
deverão ser  patrimoniados pelo INEA;

§ 2º - Entende-se por prestação de contas parcial, aquela realizada ao longo 
da vigência do contrato, de acordo com a liberação de cada parcela, conforme 
descrito no contrato de gestão.

§ 3º - Entende-se por prestação de contas anual, aquela realizada no período 
de 12 (doze) meses, que abrangerá as parcelas recebidas durante os 03(três) 
quadrimestres deste período. 

§ 4º - O INEA poderá solicitar a apresentação de outros documentos que 
não estejam relacionados neste artigo, a fim de facilitar a análise quanto ao 
atingimento dos objetivos pactuados.

Art. 2º - As prestações de contas deverão ser apresentadas pela delegatária 
nos seguintes prazos:

I - prestações de contas parciais, em até 60 (sessenta) dias após o término de 
cada quadrimestre.

II - prestações de contas anuais, em até 60(sessenta) dias a contar da assina-
tura do contrato ou da publicação do extrato no Diário Oficial.

Parágrafo único - As hipóteses de denúncia ou rescisão do contrato não 
eximem a delegatária de apresentar a prestação de contas final na forma 
e prazo definidos no termo de rescisão.

Art. 3º - A partir da data do recebimento da prestação de contas, o setor res-
-ponsável pelo acompanhamento do contrato terá o prazo de 30 (trinta) dias 
para encaminhar à Auditoria Interna do INEA a referida prestação de contas, 
com a inclusão dos seguintes documentos:

I - Contrato de Gestão com seus aditivos e respectivas publicações, acompa-
nhado do plano de trabalho proposto e das metas a serem atingidas;
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II - relatório do cumprimento do objeto, elaborado e subscrito pela comissão 
de avaliação, no caso de prestação de contas anual.

Art. 4º - A partir da data do recebimento da prestação de contas, a Auditoria 
interna terá o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para análise do processo e 
inclusão dos seguintes documentos:

I - parecer conclusivo da Auditoria Interna do INEA (anexo VI), que será classi-
ficado como Regular, Regular com Ressalva ou Irregular; 

II - manifestação do Ordenador de Despesas do órgão sobre a regularidade, 
ou não, da aplicação dos recursos transferidos (anexo VII).

Art. 5º - Quando a prestação de contas não for encaminhada no prazo deter-
minado, ou então, constatada quaisquer irregularidades na sua análise, caberá 
ao INEA notificar de imediato a delegatária para, no prazo de 30(trinta) dias, 
encaminhar a prestação de contas ou sanar as irregularidades apontadas.

I - caso as irregularidades não sejam sanadas, caberá à delegatária recolher o 
valor total recebido, nos seguintes casos:

a) Inexecução do objeto do contrato;

b) Não apresentação, no prazo exigido, da prestação de contas;

c) Utilização dos recursos em finalidade diversa da estabelecida no contrato.

II - o valor correspondente aos rendimentos de aplicação no mercado finan-
ceiro, referente ao período compreendido entre o recebimento do recurso e 
sua utilização, na hipótese de não ter sido feita a aplicação do recurso ou na 
ausência de comprovação de seu emprego na consecução do objeto;

III - o eventual saldo remanescente dos recursos financeiros repassados, 
inclusive os rendimentos de aplicação no mercado financeiro, quando não 
recolhidos dentro do prazo de 30 (trinta) dias;

IV - O valor correspondente às despesas comprovadas com documentos 
inidôneos ou impugnados.

§ 1º - Os valores a serem recolhidos pela delegatária, em qualquer caso, de-
verão ser atualizados monetariamente, pelo IGP-DI da FGV, ou qualquer outro 
índice que vier a substituí-lo, acrescido de juros legais, na forma da legislação 
aplicável aos débitos para com a Fazenda Estadual, a contar da ocorrência do 
evento.

§ 2º - Notificada a delegatária, e transcorrido o prazo estabelecido no caput do 
artigo 5º desta Resolução sem que as providências tenham sido cumpridas, o 
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Ordenador de Despesas do INEA deverá solicitar à Auditoria Interna do INEA, 
ou órgão equivalente, que seja instaurado o processo de tomada de contas. 

Art. 6º - O processo de prestação de contas ficará arquivado no INEA junta-
mente com o processo administrativo de celebração do contrato de gestão, 
ficando à disposição dos órgãos de controle interno e externo para efeito de 
fiscalização e de auditoria a qualquer tempo.

§ 1º - Os originais das faturas, recibos, notas fiscais e quaisquer outros 
documentos comprobatórios das despesas realizadas durante a vigência e 
execução do contrato deverão ser mantidos em arquivo e em boa ordem, nas 
dependências da delegatária, pelo prazo de 05 (cinco) anos após a aprovação 
da prestação de contas final pelo Ordenador de Despesa do INEA, com exce-
ção dos comprovantes trabalhistas e da previdência social, que devem ser 
arquivados conforme legislação específica.

§ 2° - A obrigatoriedade de guarda dos documentos pelo prazo de 05 (cinco) 
anos prevista no parágrafo anterior se aplica ainda que ocorra a extinção da 
delegatária ou a rescisão do contrato de gestão.

§ 3º - A delegatária fica obrigada, à conta dos valores recebidos, em manter 
toda documentação referente à execução dos trabalhos, permitindo ao INEA 
acesso aos documentos, bem como o acompanhamento dos trabalhos em 
andamento.

Art. 7º  - Os anexos desta Resolução encontram-se disponíveis no sítio eletrô-
nico do Instituto Estadual do Ambiente.

Art. 8º - Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação. 

 
Rio de Janeiro, 22 de dezembro de 2015.

MARCUS DE ALMEIDA LIMA 
Presidente
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ANEXO I 

RESOLUÇÃO INEA Nº 131/15

DELEGATÁRIA

COMPROVANTE DE 
DESPESA 

QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO (Em 
R$)

VALOR TOTAL (Em 
R$)

DESTINAÇÃO PÓS EXECUÇÃO, 
QUANDO COUBER

SUBTOTAL OU TOTAL

RESPONSÁVEL - NOME, CPF E ASSINATURA
LOCAL E DATA:

RELAÇÃO DE BENS
(Anexo I da Resolução  nº XXXXX/2015)

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Contrato de Gestão N°_____/______

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE SEA
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE  INEA

ESPECIFICAÇÃO
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ANEXO II 

Nº Data de Pagamento ²Tipo Nº Data da Emissão Valor (Em R$)

¹Cheque  Depósito,  TED, DOC      ² Nota Fiscal, Fatura, Recibo, Cupom Fiscal, etc...             

ITEM CREDOR - CNPJ/CPF NATUREZA DE 
DESPESA

COMPROVANTE DE DESPESA

RESPONSÁVEL - NOME, CPF E ASSINATURA

SUBTOTAL OU TOTAL

LOCAL E DATA:

(Anexo II da Resolução   nº  XXXXX/2015)

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE  INEA

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA ESTADUAL DO AMBIENTE  SEA

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

¹Documento Bancário

DELEGATÁRIA Contrato de Gestão  N° _____/_____
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ANEXO III 

RESOLUÇÃO INEA Nº 131/15

  
Governo do Estado do Rio de Janeiro 

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE SEA 
                      INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - SEA 

  

  
 

 DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS NO PERÍODO E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 
 (Anexo III da Resolução Nº  XXXXXXX) 

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS 

                     

(A )       SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM:       __/___/_____ (último extrato apresentado) -R$                     
-R$                     
-R$                     

-R$                     

VALOR (Em R$) VALOR (Em R$)

-R$                    -R$                     

LOCAL E DATA:

(B ) ( - )CHEQUES E OUTROS DOCUMENTOS EMITIDOS E NÃO PAGOS:

 TOTAL ( C  )

(C ) (+) DEPÓSITOS NÃO ACUSADOS PELO BANCO:

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES  - NOME, CPF E ASSINATURA

TOTAL ( B )

PRESTAÇÃO DE CONTAS

CONTA CORRENTEBANCO
EXTRATO BANCÁRIO

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

DE __/__/___ A __/__/___

QUADRO DE AJUSTES
DÉBITOS A CONFIRMAR    ( B ) CRÉDITOS A RECEBER    ( C )

(CHEQUES E OUTROS DOCUMENTOS EMITIDOS E NÃO PAGOS) (DEPÓSITOS NÃO ACUSADOS PELO BANCO)

Anexo III da Resolução nº xxxxxxxx/2015
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DELEGATÁRIA CONTRATO N.º

AGÊNCIA

AnualParcial

(=)         SALDO DO DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA:

DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO

 

Item Valor (Em R$) Observação 
A Saldo Inicial    

B Repasse   
C Rendimentos da Aplicação Financeira   
D Recursos Disponíveis (A)+(B)+(C)   
E Despesas Efetuadas   
F Saldo (D)-(E)   
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ANEXO IV 

 

                                                                                      GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
            SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE  SEA   

                                                                                        INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE SEA 
 
 

DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL FINANCEIRO 
(Anexo IV da Resolução  nº XXXXX/2015) 

 
 

DELEGATÁRIA CONTRATO DE GESTÃO  Nº 
    

 

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 
DE __/__/___ A __/__/___ 

 

Em conformidade com o inciso IV do  art. 22  do Decreto nº 43.463, de 14 de fevereiro de 2012,  declaro 

que houve a correta aplicação dos recursos financeiros, em todas as contratações realizadas, por esta 

entidade delegatária, no uso de suas atribuições para o cumprimento do objeto previsto na cláusula 1ª do 

contrato de Gestão/INEA nº ___/___/___. 

 

 

 

 

 

  

 
LOCAL E DATA:  
 
NOME, CPF e ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: 
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ANEXO V 

  
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE SEA 
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE  INEA  

RELATÓRIO DE AUDITORIA  
(Anexo V da Resolução nº xxxx/2015) 

 

1) QUESTÕES DE AUDITORIA: Procedemos à análise dos documentos constantes nesta 
prestação de contas, a fim de respondermos as seguintes questões:  

SELEÇÃO DE PROPOSTAS / DISPENSA E  INEXIGIBILIDADE( Resolução nº13/2010  - 
Art. 8º, 21º e 22º) S/N FLS. 

1 Objeto devidamente especificado pela Requerente?    

2 A necessidade do objeto está devidamente justificado?   

3 Houve dispensa de seleção de proposta ou inexigibilidade com sua 
fundamentação legal? 

  

4 
O extrato do ato convocatório, para seleção de propostas ,   foi publicado em 
jornal de circulação local e na página eletrônica da  delegatária  para os valores 
inferiores a R$ 80.000,00?  

  

5 
O extrato do ato convocatório para  seleção de proposta para  valores superiores 
a R$ 80.000,00 foi publicado em jornal de circulação regional(estadual) e na 
página eletrônica da delegatária? 

  

6 
Foi comprovado os casos de Inexigibilidade na   contratação de serviços técnicos 
especializados, de natureza singular, com profissionais ou empresas de  notória 
especialização? 

  

7 
Houve comprovação de exclusividade, fornecida por meio de atestado, 
fornecido pelo Órgão de registro do comércio, ou entidades equivalentes, se for 
o caso, conforme determinado no Inciso I do artigo 22 da Res. nº 13/2010? 

  

8 Consta no processo a documentação relativa a qualificação técnica, prevista no 
ato convocatório? 

  

9 Foi observado os casos de dispensa, previstos no artigo 21 da Res. nº 13/2010?   

10 Foi previsto no ato convocatório a documentação relativa a qualificação 
econômica-financeira? – Art. 20 – Res. nº 13/2010 

  

11 
Foi justificado e autorizado pelo responsável  da  delegatária à escolha do 
fornecedor,  e  também,  ao preço, se os mesmos estão  compatíveis aos 
praticados no mercado? 

  

12 As cláusulas contratuais estão bem definidas?   

13 
As minutas dos atos convocatórios e seus contratos e aditivos, bem como os 
procedimentos de dispensa e inexigibilidade, foram  submetidos  previamente à 
assessoria jurídica da delegatária? 

  

14 

Nos casos de seleção de propostas, foram apresentadas as certidões de 
regularidade fiscal: INSS, FGTS, Receita Federal, Div. Ativa União, Ministério do 
Trabalho, Estadual, Municipal? (Conferidas na internet e dentro do prazo de 
validade.) - Inciso II do art. 16 e art.18 – Res. nº 13/2010. 

  

15 Consta no processo  documentação relativa a habilitação jurídica, constando a 
expressão, confere com o original? - Art.17- Res.nº 13/2010 

  

16 Os processos estão  devidamente autuados?   

17 
Consta no processo os atos de homologação e adjudicação, convocando o 
vencedor do certame  para assinar o contrato, dentro do prazo definido no ato 
convocatório? 
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2) ACHADOS DE AUDITORIA 
 
Caso as questões relacionadas acima originarem um achado de auditoria, este deve ser detalhado, bem 
como as evidências constatadas, e apresentar ainda sua conclusão e recomendações visando à correção 
das falhas verificadas, nas quais deverá evitar-se textos imprecisos ou genéricos que não permitam 
adequada avaliação da sua implementação 

 
 

3) PARECER DE AUDITORIA 

(Usar o texto a seguir em caso de regularidade) 

Da análise do processo de prestação de contas constatou-se a presença de todos os elementos e 

formalidades exigidos pela Resolução  nº xxxxxx/2015 

 

Quanto aos documentos apresentados, entende-se que estes comprovam adequadamente a aplicação 

dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto.  

 

Sendo assim, considera-se REGULAR em forma e conteúdo a presente prestação de contas, estando em 

condição de ser arquivada, pelo prazo de 5(cinco) anos, conforme determina o §2º do artigo 6º  da 

Resolução nº xxxxx/2015. 

18 Foi observado o acréscimo ou supressão até 25%  nos  contratos em geral?   

19 Nos casos de obras, foi  observado os acréscimos ou supressões até o limite de  
50% ? 

  

ANÁLISE DOS PROCESSOS DE PAGAMENTOS  EM GERAL  S/N FLS. 

1 Os valores pagos estão de acordo com as parcelas contratadas?   

2 Houve retenção do  INSS, IRRF, ISS e CSLL nos pagamentos efetuados?   

3 As parcelas foram pagas, no vencimento,  conforme cronograma de pagamento 
do contrato? 

  

4 Os comprovantes de despesas são hábeis e estão em nome do Contratante?   

5 Os pagamentos. foram efetuados , em  nome do beneficiário contratado?   
6 O objeto contratado está de acordo com as especificações licitadas?   

7 Os comprovantes de despesas possuem data, descrição detalhada do objeto,  
valores unitários e total ?   

  

8 Foi observado no contrato, as condições para pagamento de  cada parcela?   

9 
Constam as atestações dos funcionários, designados no contrato,  de que o 
material ou serviço foi recebido e/ou aceito? 
   

  

10 Todos os documentos estão  devidamente assinados?   

11 Os processos estão  devidamente autuados ?   
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(Usar o texto a seguir em caso de regularidade com ressalvas) 

Da análise do processo de prestação de contas e após diligências efetuadas junto aos setores 

responsáveis, restaram as seguintes impropriedades (elencar todas as impropriedades e citar a norma 

infringida). 

 

Apesar dos apontamentos acima, verifica-se que tais restrições decorrem da inobservância de exigências 

meramente formais, as quais não configuram malversação dos recursos públicos nem prejuízo ao erário, 

tampouco comprometeram a execução do objeto pretendido pelo repasse dos recursos.  

 

Sendo assim, diante das impropriedades apontadas acima, considera-se REGULAR COM RESSALVA(S) a 

presente prestação de contas, estando em condição de ser arquivada, conforme determina o Inciso 1º 

do Artigo 6º da Resolução nº xxxxx/2015. 

(Usar o texto a seguir em caso de irregularidade) 

Da análise do processo de prestação de contas e após diligência aos setores responsáveis, restaram as 

seguintes impropriedades (elencar todas as impropriedades e citar a norma infringida): 

 

Sendo assim, considera-se IRREGULAR a presente prestação de contas. 

 
 
 

LOCAL E DATA:  
 
NOME, CPF/CRC  e ASSINATURA DO CONTADOR/AUDITOR 
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ANEXO VI 

 
 

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
SECRETARIA ESTADUAL DO AMBIENTE  SEA 
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE  INEA 

 
 

 
<Rodapé com endereço, telefone e e-mail institucional da Unidade Administrativa produtora do documento> 

 
 
 

 
 

PARECER  CONCLUSIVO DA  AUDITORIA INTERNA - INEA 
(Anexo VI da Resolução  nº xxxxxx/2015) 

 
 
  
 
 

Em atendimento às determinações contida no inciso V do artigo 16 do Decreto 

43.463/2012 e no inciso I do artigo 4º da Resolução nº xxxxx/2015, e  com base nos 

documentos que integram o presente processo,  concluímos  que a prestação de 

contas, , é (REGULAR / REGULAR COM RESSALVA (S) / IRREGULAR), estando em 

condições de ser encaminhada para o ordenador de despesa para manifestação. 

 

 
 

Rio de Janeiro, XX de XXXXX de 201X. 
 
 
____________________________________________ 
NOME DO SERVIDOR 
Cargo – Unidade Administrativa 
ID XXX 
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ANEXO VII

 

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
                    SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE  SEA 

                                                      INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE SEA 

 
MANIFESTAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA 

(Anexo VII da Resolução  nº xxxxxx/2015) 
 

DELEGATÁRIA CONTRATO DE GESTÃO  Nº 
    

 
PERÍODO DE VIGÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 
DE __/__/___ A __/__/___ 

 

(Usar o texto a seguir em caso de regularidade) 

Em conformidade com o inciso II  do artigo 4º da Resolução  nº xxxxx, de xxx de xxxx de 2015, e com  base  

no parecer conclusivo emitido pela  Auditoria Interna do INEA, às fls. ____, OPINO pela regularidade  da 

aplicação dos recursos, objeto do contrato de gestão nº XXXXX, celebrado em ____/____/___. 

(Usar o texto a seguir em caso de regularidade com ressalvas.) 

Em conformidade com o inciso II  do artigo 4º da Resolução  nº xxxxx, de xxx de xxxx de 2015,   e com base 

nos itens XXXX, do parecer conclusivo emitido pela Auditoria Interna do INEA, às fls. ____,  OPINO pela 

regularidade com ressalvas da  aplicação dos recursos,  objeto do contrato de gestão nº XXXXX, celebrado 

em ____/____/___. 

(Usar o texto a seguir em caso de irregularidade) 

Em conformidade com o inciso II  do artigo 4º da Resolução nº xxxxx de xxxx de 2015,  e tendo em vista que 

as impropriedades relacionadas no Relatório da Auditoria Interna, às fls. ____, não foram sanadas até a 

presente data,, opino pela irregularidade da  aplicação dos recursos, objeto do contrato de gestão nº 

XXXXX, celebrado em ____/____/___,  e  solicito que seja providenciado a instauração da  tomadas de 

contas. 

 
LOCAL E DATA: 
 
NOME, IDENTIDADE FUNCIONAL e ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: 
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RESOLUÇÃO INEA Nº 144, 
DE 20 DE JUNHO 2017

PRORROGA O PRAZO ESTABELECIDO NA RESOLUÇÃO 
INEA Nº 120/2015 E MANTÉM OS PROCEDIMENTOS 
DEFINIDOS NA RESOLUÇÃO INEA Nº 15/2010 PARA 
REGULARIZAÇÃO DO USO DE RECURSOS HÍDRICOS 
DE DOMÍNIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO PELOS 
AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREENDIMENTOS 
FAMILIARES RURAIS.

O PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETOR DO INSTITUTO ESTADUAL DO 
AMBIENTE (INEA), reunido no dia 14 de junho de 2017, no uso das atribuições 
legais que lhe confere a Lei Estadual nº 5.101, de 04 de outubro de 2007, o art. 
8º, XVIII do Decreto Estadual nº 41.628, de 12 de janeiro de 2009, na forma 
que orienta o Parecer RD nº 02/2009, da Procuradoria do INEA e conforme 
processo administrativo E-07/507.800/2010, 

 
Considerando:

- ser o INEA o órgão gestor e executor da Política Estadual de Recursos 
Hídricos e o responsável pela preservação, conservação e controle dos corpos 
hídricos, superficiais e subterrâneos, de domínio do Estado do Rio de Janeiro, 
em consonância com a Lei Estadual nº 5.101, de 04 de outubro de 2007, e 
com o Decreto Estadual nº 41.628, de 12 de janeiro de 2009, bem como a Lei 
Estadual nº 4.247, de 16 de dezembro de 2003, 

- a Lei Federal nº 9.433, de 08 de março de 1997, e a Lei Estadual nº 3.239, de 
02 de agosto de 1999, as quais instituem as respectivas Políticas de Recursos 
Hídricos e estabelecem outorga de direito de uso, seu cadastro de usuários e a 
cobrança pelo uso de recursos hídricos como instrumentos desta citada Política,  

- a Lei Federal nº 11.326, de 24 de julho de 2006, que estabelece as 
diretrizes para formulação da Política Nacional da Agricultura Familiar e 
Empreendimentos Familiares Rurais, e define, em seu art. 3º, os requisitos 
para que o produtor rural seja considerado como agricultor familiar e empre-
endedor familiar rural, 
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- a Lei Federal nº 12.651, de 25 de maio de 2012, que dispõe sobre a proteção 
da vegetação nativa e instituiu o Cadastro Ambiental Rural – CAR, registro pú-
blico eletrônico de âmbito nacional de caráter obrigatório para todos os imóveis 
rurais, e que possui a finalidade de integrar as informações ambientais das 
propriedades e posses rurais, compondo base de dados para controle, monito-
ramento, planejamento ambiental e econômico e combate ao desmatamento; 

- a Lei Federal nº 13.295, de 14 de junho de 2016, que altera os prazos previstos 
no § 3º do art. 29 da Lei nº 12.651/2012 para inscrição do imóvel rural no CAR; 

- a Portaria nº 17, de 23 de março de 2010, do Ministério do Desenvolvimento 
Agrário - MDA, que estabelece as condições e procedimentos para emissão 
da Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da 
Agricultura Familiar - PRONAF,

 - a Lei Estadual nº 4.247, de 16 de dezembro de 2003, que dispõe sobre a 
cobrança pela utilização de recursos hídricos do estado do Rio de Janeiro, e 
define os limites para usos insignificantes de águas estaduais, 

- o Decreto nº 40.156, de 17 de outubro de 2006, que estabelece os pro-
cedimentos técnicos e administrativos para regularização dos usos de água 
superficial e subterrânea,

- a Portaria SERLA nº 567, de 07 de maio de 2007, que estabelece critérios ge-
rais e procedimentos técnicos e administrativos para cadastro, requerimento 
e emissão de outorga de direito de uso de recursos hídricos de domínio do 
Estado do Rio de Janeiro, 

- que o Cadastro Nacional de Usuários de Recursos Hídricos - CNARH é o 
cadastro único de usos e usuários de águas no Estado do Rio de Janeiro, auto 
declaratório e via internet, e que o seu preenchimento é o primeiro passo 
para a regularização de usos da água no Estado, 

- que o CAR visa à recomposição florestal de matas ciliares de nascentes e rios, 
constituindo-se como um importante instrumento de ordenamento territorial 
e planejamento da paisagem, possibilitando a formação de corredores ecoló-
gicos e garantindo a conservação da biodiversidade e dos recursos hídricos; 

- que o crédito rural, o qual abrange o Programa Nacional de Fortalecimento 
da Agricultura Familiar - PRONAF, que se destina ao apoio financeiro das 
atividades agropecuárias e não agropecuárias exploradas mediante emprego 
direto da força de trabalho da família produtora rural, prevê a regularização do 
uso da água na propriedade rural como requisito para concessão de crédito; 
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- a relevância da atividade de agricultura familiar para o desenvolvimento e a sus-
tentabilidade da economia local e regional, com a geração de empregos e renda, 

- que a atividade de agricultura familiar necessita de uso intensivo de água em 
seu processo produtivo, assim como de incentivos por parte do poder público 
para a adesão dos usuários do setor ao Sistema Estadual de Gerenciamento 
de Recursos Hídricos, 

- ser necessário, para isso, o estabelecimento de normas adicionais que orien-
tem os agricultores familiares e empreendimentos familiares rurais do estado 
quanto à regularização de uso dos recursos hídricos de domínio estadual. 

Resolve: 

Art. 1º - Prorrogar até 31 de dezembro de 2018, a contar da publicação desta 
Resolução, os prazos definidos na Resolução INEA nº 120, de 17 de junho de 
2015, e mantidos os procedimentos estabelecidos na Resolução INEA nº 15, 
de 23 de setembro de 2010, para regularização do uso de água de domínio 
estadual pelos agricultores familiares e empreendimentos familiares rurais, 
assim definidos no art. 3º da Lei Federal nº 11.326/2006 e na Portaria MDA 
nº 17/2010. 

Parágrafo Único - Findo o prazo estabelecido no caput sem que o usuário 
tenha requerido a outorga ou certidão ambiental de uso insignificante, ele 
será considerado irregular quanto à utilização da água de domínio estadual, 
estando sujeito às penalidades previstas na legislação. 

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Rio de Janeiro, 20 de junho de 2017.  

MARCUS DE ALMEIDA LIMA 

Presidente 
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ANEXO 

LOCAIS DE APOIO AO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO DE USO DO 
CADASTRO: 

Instituto Estadual do Ambiente - INEA/SEA 

INEA - SEDE: 

Gerência de Instrumentos de Gestão de Recursos Hídricos - GEIRH/DISEQ 

Av. Marechal Floriano 45, 5º andar, Centro, Rio de Janeiro – CEP 20.080-003 

Tel: (21)2334-9598/9599 - geirh@inea.rj.gov.br 

Gerência de Licenciamento de Recursos Hídricos – GELIRH/DILAM 

Av. Venezuela 110, 3º andar, Praça Mauá, Centro, Rio de Janeiro – 

CEP 20.081-312 

Tel: (21)2334-5315 - seorh.inea@gmail.com 

INEA - SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS: 

I – SUPBIG - Baía da Ilha Grande 

Av. Luigi Amendola, 236 

Parque das Palmeiras, Angra dos Reis 

CEP: 23906-825 

Tel: 3377-9086/3377-3367 

Email: supbig@rj.gov.br 

II – SUPMEP - Médio Paraíba do Sul 

Rua 1º de Maio, nº 134 

Aterrado, Volta Redonda 

CEP: 27.273-290 
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Tel: (24) 3338-9913/3339-9036 

Email: supmep@inea.rj.gov.br 

III – SUPPIB - Piabanha 

Rua Buenos Aires, nº 204 

Petrópolis 

CEP: 25610-141 

Tel: (24) 2247-4939/2247-3726 

Email: suppib@inea.rj.gov.br 

IV – SUPBG - Baía de Guanabara 

Av. Feliciano Sodré, nº 8 

Centro, Niterói 

CEP: 24030-014 

Tel: (21) 2717-4669/2717-4754 

Email: supbg@inea.rj.gov.br 

V – SUPLAJ - Lagos São João 

Rua Bernardo Vasconcelos, nº 154 

Araruama 

CEP: 28970-000 

Tel: (22) 2665-7004/7470/7043 

Email: suplaj@inea.rj.gov.br 

Posto Avançado – Cabo Frio 

Rua José Antonio Sampaio, nº 6 

Parque Riviera, Cabo Frio 

Tel: (22) 2647-3850 

RESOLUÇÃO INEA Nº 144/17



736 Base Legal para a Gestão das Águas do Estado do Rio de Janeiro (1997-2021)

VI – SUPRID - Rio Dois Rios 

Av. Conselheiro Julius Arp, nº 85 

Olaria, Nova Friburgo 

CEP: 28623-000 

Tel: (22) 2543-5261/2543-6252 

Email: suprid@inea.rj.gov.br 

VII – SUPMA - Macaé 

Rua Punta Del Este, nº 187 

Cavaleiros, Macaé 

CEP: 27920-170 

Tel: (22) 2765-5303/2765-7379 

Email: supma@inea.rj.gov.br 

VIII – SUPBAP - Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana 

Rua José Alves de Azevedo, nº 483 

Pq. Rosária, Campos dos Goytacazes 

CEP: 28025-496 

Tel: (22) 2731-6494/2731-5947 

Email: supsul@inea.rj.gov.br 

Serviço de Apoio ao Noroeste e Itabapoana - SEAN 

Rua Nilo Peçanha, 82 

Bairro Chacará, Santo Antônio de Pádua 

Tel: (22) 3851-3586/3851-3600 

Email: betizamoraes@hotmail.com 
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ENTIDADES DELEGATÁRIAS DE COMITÊS DE BACIA: 

AGEVAP 

Secretaria Executiva UD1 - MÉDIO PARAÍBA DO SUL 

Rua Cincinato Braga nº221. 

Aterrado, Volta Redonda 

CEP: 27213-040 

Tel: (24) 3337-5661/(24)8855.1077 

Email: cbhmediops@agevap.org.br

Secretaria Executiva UD2 - PIABANHA 

Rua Domingos Silvério, s/nº – 3º andar    (UFF Petrópolis) 

Quitandinha – Petrópolis/RJ 

CEP: 25.650-050 

Tel: (24) 2237-9913 

Email: victor.montes@agevap.org.br 

Secretaria Executiva UD3 - RIO DOIS RIOS 

Av. Julius Arp, nº 85 

Olaria - Nova Friburgo 

CEP 28.623-000 

Tel: (22) 2543-5261 

Email: cbhriodoisrios@agevap.org.br 

Secretaria Executiva UD4 Campos e UD5 Italva – BAIXO PARAÍBA DO SUL E 
ITABAPOANA 

Av. Alberto Lamêgo - nº 2000 - sala 112 

Parque Califórnia - Campos dos Goytacazes 
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(Prédio Reitoria UENF) 

CEP: 28013-602 

Tel: (22) 2725-9023 e Italva (22) 2783.2271 e (24) 8855.0360 

Email: cbhbaixops@agevap.org.br 

Secretaria Executiva UD6 - CBH GUANDU 

Avenida Ministro Fernando Costa, 775 (sala 203) 

Fazenda Caxias - Seropédica 

CEP 23895-265 

Tel: (21) 3787-3729 

Email: guandu@agevap.org.br 

Consórcio Intermunicipal Lagos São João – CILSJ 

Secretaria Executiva - Macaé e das Ostras 

Rua Punta del Este, 187 

Cavaleiros, Macaé 

CEP: 27.920.170 

Tel: (22) 2142-7413 

Email: cilsj@lagossaojoao.org.br 

EMATER-RIO / SEAPEC - Secretaria Estadual de Agricultura e Pecuária 

ESCRITÓRIOS DA EMATER-RIO 

ANGRA DOS REIS - CNPJ 29.223.492/0086-55 

Estrada Rio-Santos, Km 487,2 – Japuíba 

Angra dos Reis - 23900-000 - RJ 

Tel.: (24) 3368-7921 - eslocag@emater.rj.gov.br 
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ARARUAMA - CNPJ 29.223.492/0047-49 

Rua Bernardo Vasconcellos, 791 – Centro 

Araruama - 28970-000 - RJ 

Tel: (22) 2665-5933 - eslocar@emater.rj.gov.br

BARRA MANSA - CNPJ 29.223.492/0023-71 

Rua Maria Luiza Gonzaga, 217 

Bairro Ano Bom - Barra Mansa - 27.320-000 - RJ 

Tel.: (24) 3322-4789 -  eslocbm@emater.rj.gov.br 

BARRA DO PIRAÍ 

Rua Moreira dos Santos, 1042 – Centro 

Barra do Piraí - 27.135-030 - RJ 

Tel.: (24) 2445-4640 - eslocbp@emater.rj.gov.br 

BOM JARDIM - CNPJ 29.223.492/0007-51 

Av. Venâncio Pereira Veloso, s/nº - Centro 

Bom Jardim - 28660-000 - RJ 

Tel.: (22) 2566-3144 - eslocbj@emater.rj.gov.br 

BOM JESUS DE ITABAPOANA - CNPJ 29.223.492/0008-32 

Rua Francisco Borges Sobrinho, 151 – 

Bom Jesus do Itabapoana - 28360-000 - RJ 

Tel.: ( 22) 3833-0082 - eslocbi@emater.rj.gov.br 

CABO FRIO - CNPJ 29.223.492/0068-73 

Rua Professor Ismar Gomes de Azevedo, 13 – Centro 
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Cabo Frio - 28907-100 - RJ 

Tel.: ( 22) 2647-6311 - esloccf@emater.rj.gov.br 

CACHOEIRAS DE MACACU - CNPJ 29.223.492/0009-13 

Praça Manoel Diz Martinez, s/nº 

Cachoeiras de Macacu - 28680-000 - RJ 

Tel.: (21) 2649-3449 - esloccm@emater.rj.gov.br 

CAMBUCI - CNPJ 29.223.492/0010-57 

Rua Virgílio Franklin s/nº 

Cambuci - 28430-000 - RJ 

Tel.: ( 22) 2767-3839 - esloccb@emater.rj.gov.br 

CAMPO GRANDE - CNPJ 29.223.492/0057-10 

Rua Marechal Dantas Barreto, 95 - Campo Grande 

Rio de Janeiro - 23090-300 - RJ 

Tel/Fax.: (21) 2332-7689 - esloccpg@emater.rj.gov.br 

CAMPOS DOS GOYTACAZES - C.G.C nº 29.223.492/0051-25 

Rua Visconde de Inhaúma, 102 - Dist.Agropecuário 

Parque Tamandaré - Campos dos Goytacazes - 28030-160 - RJ 

Tel.: (22) 2724-2605 - emater.campos@yahoo.com.br 

CANTAGALO - CNPJ 29.223.492/0041-53 

Praça Miguel Santos, s/nº - Centro Agropecuário 

Cantagalo - 28500-000 - RJ 

Tel.: (22) 2555-5273 - esloccg@emater.rj.gov.br 
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CARAPEBUS - CNPJ 29.223.492/0091-12 

Av. Getúlio Vargas, 512 – Centro 

Carapebus - 27963.080 - RJ 

Tel: (22) 2768-5386 - esloccpe@emater.rj.gov.br 

CARDOSO MOREIRA - CNPJ 29.223.492/0038-58 

Rua Sebastião Zequieu, 167 – Centro 

Cardoso Moreira - 28180-000 - RJ 

Tel: ( 22) 2785-1196 - ematercardoso@ig.com.br 

CARMO - CNPJ 29.223.492/0032-62 

Av. Prefeito Luterback Sobrinho, nº 70 – Centro 

Carmo - 28640-000 - RJ 

Tel.: (22) 2537-2111 - esloccr@emater.rj.gov.br 

CASIMIRO DE ABREU - CNPJ 29.223.492/0048-20 

Rua Nilo Peçanha, nº 20 – Centro 

Casimiro de Abreu - 28860-000 - RJ 

Tel: (22) - 2778-4010 - eslocca@emater.rj.gov.br 

CONCEIÇÃO DE MACABU - CNPJ 29.223.492/0052-06 

Rua Evaristo Ribeiro, 65 - Dist. Agropecuário 

Conceição de Macabu - 28740-000 - RJ 

Tel.: ( 22) 2779-4942 - eslocmb@emater.rj.gov.br 

CORDEIRO - CNPJ 29.223.492/0032-62 

Parque de Exposições Raul Veiga - Centro Agropecuário 
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Cordeiro - 28540-000 - RJ 

Tel.: (22) 2551-1908 - esloccd@emater.rj.gov.br 

DUAS BARRAS - CNPJ 29.223.492/0040-72 

Av. Getúlio Vargas, 38 – Centro 

Duas Barras - 28650-000 - RJ 

Tel.: (22) 2534-1512 - eslocdb@emater.rj.gov.br 

DUQUE DE CAXIAS - CNPJ 29.223.492/0062-88 

Alameda James Franco, 03, Jardim Primavera 

Duque de Caxias - 25251-265- RJ 

Tel.: (21) 3655-0752- eslocdc@emater.rj.gov.br 

ITABORAÍ - CNPJ 29.223.492/0012-19 

Av. 22 de Maio, 7557 - Venda das Pedras 

Itaboraí - 24800-000 - RJ 

Tel./Fax: (21) 3639-1114 - eslocib@emater.rj.gov.br 

ITAGUAÍ - CNPJ 29.223.492/0017-23 

Centro Integrado de Assistência aos Agricultores Familiares 

Estrada RJ 99 - Km. 8 – Piranema 

Itaguaí - 23890-000 - RJ 

Tel.: (21) 3781-2754 - eslocig@emater.rj.gov.br 

ITAIPAVA/PETRÓPOLIS 

Estrada União Indústria, 9.700 - Ponte dos Arcos 

Itaipava - Petrópolis - 25730-731 - RJ 

Tel: (24) 2222-0349 - eslocpe@emater.rj.gov.br 
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ITALVA - CNPJ 29.223.492/0071-79 

Rodovia BR 356 - Km. 58 

Italva - 28250-000 - RJ 

Tel.: (22) 2783-2950 - eslocit@emater.rj.gov.br 

ITAOCARA - CNPJ 29.223.492/0037-77 

Praça Toledo Pizza, s/nº. – Rodoviária Municipal 

Itaocara - 28570-000 - RJ 

Tel.: (22) 3861-4376 - eslocic@emater.rj.gov.br 

ITAPERUNA - CNPJ 29.223.492/0026-14 

Rua Deputado Rubens Tinoco Ferraz, 21 

Itaperuna - 28300.000 - RJ 

Tel: (22) 3823-7762 - eslocip@emater.rj.gov.br 

LAJE DE MURIAÉ - CNPJ 29223492/0028-86 

Praça Padre Martins, 74 – Centro 

Laje de Muriaé - 28350-000 - RJ 

Tel: (22) 3829-2762 - esloclm@emater.rj.gov.br 

MACAÉ - CNPJ 29.223.492/0053-97 

Rua Francisco Portela, 489 – Centro 

Macaé - 27910-200 - RJ 

Tel.: (22) 2759-0609 - eslocmacae@ig.com.br 

MACUCO - CNPJ 29.223.492/0011-38 

Av. Paranhas, s/nº - Macuco Rural Park 
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Macuco - 28545-000 - RJ 

Tel.: (22) 2554-2163 - eslocmu@emater.rj.gov.br 

MAGÉ - CNPJ 29.223.492/0049-00 

Av. Simão da Mota s/nº - Centro, perto da Prefeitura 

Magé - 25900-000 - RJ 

Tel.: (21) 2633-7591 - eslocmg@emater.rj.gov.br 

MANGARATIBA - CNPJ 29.223.492/0077-64 

Acampamento - Horto Municipal - Parque de Exposições 

Estrada S.João Marcos, s/nº - Mangaratiba - 23860-000 - RJ 

Tel.: (21) 2789.2674 - eslocmn@emater.rj.gov.br 

MARICÁ - CNPJ 29.223.492/0069-54 

Rua Uirapurus, s/nº - Centro 

Maricá - 24900-000 - RJ 

Tel.: (21) 3731-9979 - eslocma@emater.rj.gov.br 

MIRACEMA - CNPJ 29.223.492/0006-70 

Rua Deputado Luiz Fernando Linhares, 263 – Centro 

Miracema - 28460-000 - RJ 

Tel.: (22) 3852-1422 - eslocmi@emater.rj.gov.br 

NATIVIDADE - CNPJ 29.223.492/0024-52 

Rua Intendente Franklin Rabello, s/nº - Bairro Sindicato 

Natividade - 28.380-000 - RJ 

Tel: (22) 3841-3176 - eslocna@emater.rj.gov.br 
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NOVA FRIBURGO - CNPJ 29.223.492/0013-08 

Rua Euclides Solon de Pontes, 30 – Centro 

Nova Friburgo - 28625-020 - RJ 

Tel.: (22) 2533-1998- eslocnf@emater.rj.gov.br 

NOVA IGUAÇU - CNPJ 29.223.492/0076-83 

Rua Otávio Tarquino nº 774 sala 21 – Centro 

Nova Iguaçu - 26215-220 - RJ 

Tel.: (21) 2669-0500- eslocni@emater.rj.gov.br 

PARAÍBA DO SUL - CNPJ 29.223.492/0029-67 

Praça Marquês de São João, nº 6 – Centro 

Paraíba do Sul - 25850-000 - RJ 

Tel.: (24) 2263-8788 - eslocps@emater.rj.gov.br 

PARATY - CNPJ 29.223.492/0058-00 

Rua Angra dos Reis, s/nº- Sub-Prefeitura 

Bairro Ilha das Cobras 

Parati - 23970-000 - RJ 

Tel.: (24) 3371-7021 - eslocpt@emater.rj.gov.br 

PATY DO ALFERES - CNPJ 29.223.492/0061-05 

Avenida Pascoal Carlos Magno, 650 - Arcozelo 

Paty do Alferes - 26950-000 - RJ 

Tel.: (24) 2485-1896 - eslocal@emater.rj.gov.br 
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PIRAÍ - CNPJ 29.223.492/0045-87 

Av. Guadarajara, 125 – 

Piraí - 27175-000 - RJ 

Tel.: ( 24) 2431-1312 - eslocpi@emater.rj.gov.br 

PORCIÚNCULA - CNPJ 29.223.492/0027-03 

Rua Gonçalves Vieira, 143 – 

Porciúncula - 28390-000 - RJ 

Tel.: (22) 3842-1230 - eslocpo@emater.rj.gov.br 

PRAÇA JOAO PESSOA - CNPJ 29.223.492/0039-39 

Rua Otalina Nunes Henrique, 26 - 3º Distrito Praça João Pessoa 

São Francisco do Itabapoana - 28230.977 - RJ 

Tel.: (22) 2789-5252 - eslocjp@yahoo.com.br 

QUATIS - CNPJ 29.223.492/0082-21 

Rua da Esperança, 15 - Jardim Polastri 

Quatis - 27370-330 - RJ 

Tel.: ( 24) 3353-3540 - eslocqt@emater.rj.gov.br 

QUISSAMÃ - CNPJ 29.223.492/0090-31 

Rua Comendador José Julião, s/nº 

Parque Exposição Renato de Queiroz Carneiro da Silva 

Quissamã - 28735.000 - RJ 

Tel.: (22) 2768-6404- eslocqi@hotmail.com 

RESENDE - CNPJ 29223492/0019-95 

Rua Coronel Braziel, 33 – Centro 
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Resende - 27.542-150 - RJ 

Tel.: (24) 3359-4118 - eslocrs@emater.rj.gov.br 

RIO BONITO - CNPJ 29.223.492/0014-80 

Praça do Cruzeiro, s/nº. - Centro - Rodovia BR 101 - Km 266 

Posto Agropecuário do Min. Agricultura 

Rio Bonito - 28800-000 - RJ 

Tel.: (21) 3634-4118 - eslocrb@emater.rj.gov.br 

RIO CLARO - CNPJ 29.223.492/0054-78 

Avenida João Batista Portugal, 279 

Rio Claro - 27460-000 - RJ 

Tel.: (24) 3332-1279 - eslocrc@emater.rj.gov.br 

RIO DAS FLORES - CNPJ 29.223.492/0030-09 

Avenida Santa Tereza, nº 94 Centro 

Rio das Flores - 27660-000 - RJ 

Tel.: (24) 2458-1292 - elocrf@emater.rj.gov.br 

RIO DAS OSTRAS - CNPJ 29.223.492/0104-71 

Rua das Casuarinas, 595 - Âncora - Caixa Postal 110-451 

Rio das Ostras - 28890-975 - RJ 

Tel.: ( 22) 2771-3566 - eslocro@emater.rj.gov.br 

SANTA MARIA MADALENA - CNPJ 29223492/0043-15 

Rua Luiza Helena Rizzeto Bueno, 03 – Centro 
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Santa Maria Madalena - 28770-000 - RJ 

Tel.: (22) 2561-3408 - eslocmm@emater.rj.gov.br 

SANTO ANTÔNIO DE PADUA - CNPJ 29.223.492/0035-05 

Estrada Pádua-Monte Alegre km 2,5 

Santo Antônio de Pádua- 28470-000- RJ 

Tel.: (22) 3851-3402 - eslocpd@emater.rj.gov.br 

SANTO EDUARDO - CNPJ 29.223.492/0056-30 

Centro Pró-Melhoramento de Santo Eduardo - 13º Distrito Santo Eduardo 

Campos dos Goytacazes - 28160.000 - RJ 

Tel: (22) 2781-1269 - esloced@emater.rj.gov.br 

SÃO FIDÉLIS - CNPJ 29.223.492/0036-96 

Av. Paranhos, 365 – Centro 

São Fidélis - 28420.000 - RJ 

Tel.: ( 22) 2758-8182 - eslocsf@emater.rj.gov.br 

SÃO GONÇALO - CNPJ 29.223.492/0107-14 

Rodovia Amaral Peixoto km 9,5 Ceasa

Colubandê - Prédio da Administração 

São Gonçalo - CEP 24753-560 

Tel: (21) 2701-2954 - eslocsg@emater.rj.gov.br 

SAO JOÃO DA BARRA - CNPJ 29.223.492/0089-06 

Rua Barão de Barcelos, nº 88 – Alto da Rodoviária – Centro 
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São João da Barra - 28200.000 - RJ 

Tel.: (22) 2741-8432 - eslocjb@emater.rj.gov.br 

SÃO JOSÉ DE UBÁ - CNPJ 29.223.492/0060-16 

Av. João Ornaldo Rodrigues, 87 

Mercado do Produtor do Norte Fluminense 

São José de Ubá - 28455-000 - RJ 

Tel.: (22) 3866-1263 - eslocju@emater.rj.gov.br 

SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO - CNPJ 29.223.492/0034-24 

Rua Idalina Esteves Dias, 22 

São José do Vale do Rio Preto - 25780-000 - RJ 

Tel.: (24) 2224-1072 - eslocrp@emater.rj.gov.br 

SÃO PEDRO D 'ALDEIA - CNPJ 29.223.492/0050-44 

Rua Dr. Antônio Alves, 95 – Centro 

São Pedro D'Aldeia - 28940-000 - RJ 

Tel.: (22) 2627-2007 - eslocsp@emater.rj.gov.br 

SAPUCAIA - CNPJ 29.223.492/0031-81 

Praça Oscar José Fernandes, 4 - sala 2 

Parque de Exposições Odir de Souza Teixeira 

Sapucaia - 25880-000 - RJ 

Tel.: (24) 2271-2082 - eslocsa@emater.rj.gov.br 
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SAQUAREMA - CNPJ 29.223.492/0070-98 

Av. Saquarema, nº 5123 – Bacaxá 

Saquarema - 29993-000 - RJ 

Tel.: (22) 2653-4493 - eslocsq@emater.rj.gov.br 

SILVA JARDIM - CNPJ 29.223.492/0055-59 

Nelson Alfradique, s/nº - Horto Municipal 

Silva Jardim - 28820-000 - RJ 

Tel.: (22) 2668-1737 - eslocsj@emater.rj.gov.br 

SUMIDOURO - CNPJ 29.223.492/0033-43 

Rua José de Alencar, 930 – Centro 

Sumidouro - 28637-000 - RJ 

Tel.: (22) 2531-1324 - eslocsu@emater.rj.gov.br

TANGUÁ - CNPJ 29.223.492/0012-19 

Rua Demerval Garcia de Freitas nº 88 – Centro 

Tanguá - 24890-000 - RJ 

Tel.: (21) 2747-2093 - esloctg@emater.rj.gov.br 

TERESÓPOLIS - CNPJ 29.223.492/0015-61 

Estrada Friburgo x Teresópolis - Km 7,5 (RJ 130) – Albuquerque 

Teresópolis - 25976-440 - RJ 

Tel: ( 21) 2644-7000 - eslocte@emater.rj.gov.br 

TRAJANO DE MORAIS - CNPJ 29.223.492/0044-04 

Rua Coronel Alfredo, s/nº
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Trajano de Morais - 28750-000 - RJ 

Tel.: (22) 2564-2529 - esloc.tm@emater.rj.gov.br 

TRÊS RIOS - CNPJ 29.223.492/0005-90 

Av. Circular Ocidental, nº 375 - Margem Direita do Rio Paraíba 

Nova Niterói - Três Rios - 25802-336 - RJ 

Tel.: (24) 2255-1486 - esloctr@emater.rj.gov.br 

VALÃO DO BARRO/SÃO SEBASTIÃO DO ALTO – CNPJ 29.223.492/0084-93 

Estrada do Tronco, s/nº. Valão do Barro 

São Sebastião do Alto - 28550-000 - RJ 

Tel.: (22) 2556-1139 - eslocvb@emater.rj.gov.br 

VALENÇA - CNPJ 29.223.492/0020-29 

Rua Carneiro de Mendonça, 170 – Centro 

Valença - 27600-000 - RJ 

TEL: (24) 2452-4438 - eslocvl@emater.rj.gov.br 

VARRE-SAI - CNPJ 29.223.492/0072-50 

Rua José Tupini, nº 27 

Varre Sai - 28375-000 - RJ 

Tel.: (22) 3843-3859 - eslocva@emater.rj.gov.br 

VASSOURAS 

Rua Domingos Motta, 85 

Vassouras - 27.700-000 – RJ 

Tel.: (24) 2471-1552 - eslocvs@emater.rj.gov.br 
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VOLTA REDONDA - CNPJ 29.223.492/0083-02 

Rua Assis Chateaubriand, nº 18 – Aterro 

Volta Redonda 27215-270- RJ 

Tel.: (24) 3345-8080 - eslocvr@emater.rj.gov.br

RESOLUÇÃO INEA Nº 144/17



753 Base Legal para a Gestão das Águas do Estado do Rio de Janeiro (1997-2021)

RESOLUÇÃO INEA Nº 160, 
DE 11 DE DEZEMBRO DE 2018

ESTABELECE OS PROCEDIMENTOS PARA COMPRAS 
E CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PELAS 
ENTIDADES DELEGATÁRIAS DE FUNÇÕES DE 
AGÊNCIA DE ÁGUA, NOS TERMOS DO ART. 9º DA LEI 
ESTADUAL Nº 5.639, DE 06 DE JANEIRO DE 2010.

O PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETOR DO INSTITUTO ESTADUAL DO 
AMBIENTE (INEA), reunido no dia 05 de dezembro de 2018, no uso das atri-
buições legais que lhe confere a Lei Estadual nº 5.101, de 04 de outubro de 
2007, o art. 8º, XVIII do Decreto Estadual nº 41.628, de 12 de janeiro de 2009, 
na forma que orienta o Parecer RD nº 02/2009, da Procuradoria do INEA e 
conforme processo administrativo E- 07/002.2066/2018,

Resolve:

Art. 1º - Estabelecer procedimentos para compras e contratação de obras e 
serviços com emprego de recursos públicos pelas Entidades Delegatárias de 
funções de Agência de Água, nos termos do art. 9º da Lei nº 10.881, de 09 de 
junho de 2004, na forma do anexo a esta Resolução.

Art. 2º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revo-
gadas as disposições em contrário, em especial a Resolução INEA nº 13, de 
05/07/2010, publicada em 04/08/2010.

Rio de Janeiro, 11 de dezembro de 2018.

MARCUS DE ALMEIDA LIMA

Presidente do Conselho Diretor do INEA
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RESOLUÇÃO INEA Nº 160/18

PROCEDIMENTOS PARA COMPRAS E CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS 
PELAS ENTIDADES DELEGATÁRIAS DE FUNÇÕES DE AGÊNCIA DE ÁGUA, NOS 

TERMOS DO ART. 9º DA LEI Nº 10.881, DE 9 DE JUNHO DE 2004.

Capítulo I

DOS PROCEDIMENTOS

Seção I

Do Objeto e dos Princípios

Art. 1º. Este regulamento estabelece procedimentos para compras e contratação 
de obras e serviços pelas Entidades Delegatárias de funções de Agência de Água.

Art. 2º. As compras e as contratações de obras e serviços necessários às 
finalidades das Entidades Delegatárias reger-se-ão pelos princípios básicos 
da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, da eficiência, da 
igualdade, da economicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao 
ato convocatório, do julgamento objetivo, e dos que lhe são correlatos.

Seção II

Disposições Preliminares

Art. 3º As compras e as contratações de obras e serviços executados pelas 
Entidades Delegatárias efetuar-se-ão mediante uma das modalidades de 
seleção de propostas previstas nesta norma.

Parágrafo único – A seleção de propostas destina-se a garantir a observância 
dos princípios constitucionais da isonomia, da publicidade, da impessoa-
lidade, da legalidade e selecionar a proposta mais vantajosa para o regular 
funcionamento da entidade delegatária.

Art. 4º. A realização da seleção de propostas não obriga a Entidade Delegatária 
à contratação.
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Art. 5º. A Entidade Delegatária deverá designar uma Comissão de Seleção e 
Julgamento, de, no mínimo, 03 (três) membros, sendo pelo menos 02 (dois) 
deles funcionários pertencentes ao quadro de empregados da Agência.

Art. 6º. Para fins deste Regulamento, entende-se por:

I – ADJUDICAÇÃO - ato pelo qual a contratante atribui ao vencedor o objeto 
da Seleção de propostas;

II – ATO CONVOCATÓRIO - instrumento contendo o objeto e as condições de 
participação da Seleção de propostas;

III – COMPRA - aquisição de materiais, mercadorias, sistemas de informática, 
componentes, equipamentos, gêneros alimentícios, móveis, imóveis, veículos 
e semoventes;

IV – CONTRATO - todo e qualquer ajuste entre a Entidade Delegatária e par-
ticulares, em que haja um acordo de vontades para formação de vínculo e 
estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada no 
documento que estabelece os direitos e obrigações da Entidade Delegatária 
e do contratado;

V - CONCORRENTE/CONCORRENTE - pessoa física ou jurídica, ou consórcio 
de pessoas jurídicas, que participa ou manifesta a intenção de participar de 
seleção de propostas, sendo-lhe equiparável, para os fins desta Resolução, o 
fornecedor ou o prestador de serviço que, atendendo a seleção de proposta 
da Entidade delegatária, oferece proposta;

VI - FORNECEDOR - pessoa física ou jurídica que participa da Seleção de 
propostas;

VII – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - informações relativas a projetos, plantas, 
cálculos, memórias descritivas, especificações e normas técnicas, padrões de 
qualidade, durabilidade e desempenho, marcas ou modelos de componentes 
e equipamentos;

VIII - HOMOLOGAÇÃO - ato pelo qual se examina o procedimento de contra-
tação a fim de verificar sua conformidade com o Ato Convocatório e com as 
disposições da presente Resolução;

IX – NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO - profissional ou empresa cujo conceito no 
campo de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, 
experiências, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica ou 
de outros requisitos relacionados com suas atividades, permita inferir que o 

RESOLUÇÃO INEA Nº 160/18



756 Base Legal para a Gestão das Águas do Estado do Rio de Janeiro (1997-2021)

seu trabalho é essencial e indiscutivelmente adequado à plena satisfação do 
objeto do contrato;

X – OBRA - construção, recuperação ou modificação de bem imóvel que 
agregue valor ou utilidade ao patrimônio, inclusive os respectivos projetos, 
ou ainda, o resultado do serviço de conservação ou recuperação de área, que 
altere o meio ambiente;

XI – PLANO DE APLICAÇÃO - relação de ações a serem executadas com os 
recursos oriundos da cobrança pelo uso dos recursos hídricos, dentre as 
quais devem estar incluídas as ações propostas para a execução da Seleção 
de propostas, as ações de manutenção e custeio da Entidade delegatária e 
do Comitê da bacia e aquelas necessárias ao cumprimento do Contrato de 
Gestão com o INEA, com horizonte anual ou plurianual, devendo guardar 
compatibilidade com as metas do Plano de Recursos Hídricos da Bacia;

XII – PREÇO DE REFERÊNCIA - valor orçado para a contratação, conforme defi-
nido no Ato Convocatório, estabelecido a partir de um dos seguintes critérios:

a) valores praticados no mercado, a serem fixados de acordo com a média 
obtida por, pelo menos, 3 (três) orçamentos elaborados por fornecedor do 
ramo do objeto licitado;

b) planilha de custos elaborada por meio de tabelas referenciais de órgãos 
oficiais; e

c) contratações já realizadas pela própria Entidade delegatária ou outras 
Agências de demais bacias hidrográficas, ou outras entidades da Administração 
Pública;

XIII – PREÇO INEXEQUÍVEL – valor inferior a 60% (sessenta por cento) do preço 
máximo, definido no ato convocatório, salvo se apresentada demonstração de 
exequibilidade pelo fornecedor e esta seja aceita pela entidade delegatária;

XIV – PROJETO BÁSICO - conjunto de elementos necessários e suficientes, com 
nível de precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo 
de obras ou serviços, que possibilite a estimativa de seu custo final e o prazo 
de execução;

XV – PROJETO EXECUTIVO - detalhamento do Projeto Básico, contendo o con-
junto dos elementos necessários e suficientes à execução completa da obra, 
de acordo com as normas pertinentes da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas - ABNT;
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XVI – PROJETO/PROPOSTA SELECIONADO - projeto ou proposta selecionada 
por meio da Seleção de propostas;

XVII – SELEÇÃO DE PROPOSTAS - procedimento licitatório para compra de 
bens e para a contratação de obras e serviços, a ser realizado pela Entidade 
Delegatária por Seleção de propostas;

XVIII – SERVIÇO - toda atividade destinada a obter determinada utilidade 
de interesse para a Entidade Delegatária, tais como: demolição, conserto, 
instalação, montagem, operação, conservação, reparação, adaptação, manu-
tenção, transporte, locação de bens, publicidade, seguro ou trabalho técnico 
profissional, quando não integrantes de execução de obras, comportando as 
seguintes classificações:

a) SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS: todos aqueles que exigem habilitação 
legal para sua execução, desde o simples registro do profissional, firma ou 
repartição administrativa competente até o diploma de curso superior oficial-
mente reconhecido;

b) SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA PREDOMINANTE-
MENTE INTELECTUAL: aqueles que, além de exigirem habilitação técnica 
profissional normal, são realizados por quem se aprofundou nos estudos, no 
exercício da profissão, na pesquisa científica ou em cursos de pós-graduação 
ou de estágio de aperfeiçoamento. São serviços de alta especialização que 
demandam conhecimentos pouco difundidos entre os demais técnicos da 
mesma profissão, tais como:

1) estudos técnicos, planejamentos e projetos básicos ou executivos;

2) pareceres, perícias e avaliações em geral;

3) assessorias ou consultorias técnicas e auditoras financeiras e tributárias;

4) fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras e serviços;

5) patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas;

6) treinamento e aperfeiçoamento de pessoal;

7) restauração de obras de arte e bens de valor histórico;

8) controles de qualidade e tecnológico, análises, testes e ensaios de campo 
e laboratoriais, instrumentação e monitoramento de parâmetros específicos 
de obras e do meio ambiente e demais serviços de engenharia que se enqua-
drem na definição deste inciso.
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c) SERVIÇOS E FORNECIMENTOS DE NATUREZA CONTINUADA: serviços e 
compras que não podem ser interrompidos, por serem imprescindíveis ao 
funcionamento da Entidade Delegatária, decorrentes de necessidades per-
manentes ou prolongadas e cuja contratação possa estender-se por mais de 
um exercício financeiro.

d) BENS E SERVIÇOS COMUNS: aqueles cujos padrões de desempenho e quali-
dade possam ser objetivamente definidos pelo Ato Convocatório por meio de 
especificações usuais de mercado.

XIX – TERMO DE RECEBIMENTO DO OBJETO CONTRATADO - instrumento que 
formaliza o recebimento do objeto contratado; 

XX – TERMO DE REFERÊNCIA – documento que deverá conter elementos 
capazes de propiciar a avaliação do custo, diante de orçamento detalhado, 
considerando os preços praticados no mercado, a definição dos métodos, a 
estratégia de suprimento e o prazo de execução do projeto.

XXI – PARCERIA - qualquer modalidade de parceria que envolva ou não 
transferência de recursos financeiros, entre a Entidade Delegatária com as 
administrações, universidades públicas, universidades privadas e organiza-
ções da sociedade civil para ações de interesse recíproco em regime de mútua 
cooperação;

XXII – TERMO DE COLABORAÇÃO - instrumento por meio do qual são formali-
zadas as parcerias estabelecidas pela Entidade Delegatária com organizações 
da sociedade civil para a consecução de finalidades de interesse público e 
recíproco, propostas pela Entidade Delegatária que envolvam a transferência 
de recursos financeiros;

XXIII – TERMO DE FOMENTO - instrumento por meio do qual são formaliza-
das as parcerias estabelecidas pela Entidade Delegatária com organizações 
da sociedade civil para a consecução de finalidades de interesse público e 
recíproco, propostas pelas organizações da sociedade civil que envolvam a 
transferência de recursos financeiros;

XXIV - ACORDO DE COOPERAÇÃO - instrumento jurídico formalizado entre 
a Entidade Delegatária e órgãos e entidades da Administração Pública ou 
entre estas e entidades privadas sem fins lucrativos, com objetivo de firmar 
interesse na mútua cooperação técnica, visando execução de planos de tra-
balho, projeto/atividade ou evento de interesse recíproco, que não envolvam 
a transferência de recursos financeiros;
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XXV – CONVÊNIO - instrumento que disciplina a transferência de recursos financeiros 
da Entidade Delegatária para órgão ou entidade da administração pública estadual, 
distrital ou municipal, direta ou indireta, visando a execução de ações previstas no 
plano de trabalho, envolvendo a realização de projeto, atividade, serviço, aquisição 
de bens ou evento de interesse recíproco, em regime de mútua cooperação;

XXVI – CONTRATO DE TRANSFERÊNCIA - instrumento administrativo por meio 
do qual a Entidade Delegatária pode fazer a transferência dos recursos finan-
ceiros a entes públicos e se processa por intermédio de instituição ou agente 
financeiro público;

XXVII – COMISSÃO - comissão, permanente ou especial, criada pela Entidade 
Delegatária com a função de receber, examinar e julgar todos os documentos 
e procedimentos relativos aos processos seletivos;

XXVIII – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - documento vinculativo e obrigacio-
nal, com característica de compromisso para futura contratação, no qual se 
registram o objeto, os preços, os fornecedores, os órgãos participantes e 
as condições a serem praticadas, conforme as disposições contidas no ato 
convocatório da seleção e nas propostas apresentadas;

XXIX- CHAMAMENTO PÚBLICO - procedimento destinado a selecionar parcerias entre 
a Entidade Delegatária com a administração pública, universidades públicas e/ou com 
organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução 
de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução de atividades ou 
projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho inseridos em convênios, 
termos de colaboração, termos de fomento ou acordos de cooperação, no qual se ga-
ranta a observância dos princípios da isonomia, da legalidade, da impessoalidade, da 
moralidade, na igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação 
ao instrumento convocatório do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.

Art. 7º. Os bens adquiridos na execução de qualquer projeto selecionado de-
verão ser repassados pelo fornecedor a titularidade da entidade delegatária 
assim que adquiridos ou ao término da execução.

Seção III

Processos Seletivos

Art. 8º. A Entidade Delegatária para a execução da seleção de propostas 
adotará uma das seguintes modalidades:
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I – Pedido de Cotação – Menor preço para compra de bens, serviços comuns, 
serviços técnicos e obras de engenharia;

II – Coleta de Preços:

a) Tipo 1: Menor preço: para compra de bens e serviços comuns;

b) Tipo 2: Melhor Técnica: para serviços técnicos e obras de engenharia; e

c) Tipo 3: Melhor Técnica e Preço: para serviços técnicos e obras de engenharia.

III – Chamamento Público: para realização de parceria que envolva ou não 
transferência voluntária de recursos financeiros, entre a Entidade Delegatária 
com as administrações e universidades públicas e organizações da sociedade 
civil para ações de interesse recíproco em regime de mútua cooperação;

IV – Adesão à Ata de Registro de Preços.

§1º. As modalidades de seleção de propostas a que se refere o caput serão 
determinadas em função dos seguintes limites, tendo em vista o valor estima-
do da contratação:

I. Pedido de Cotação - até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais);

II. Coleta de Preços - acima de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais);

III. Chamamento público - qualquer valor; e 

IV. Adesão a Ata de Registro de Preços – qualquer valor.

§2º. Em todas as modalidades de seleção de propostas, a Entidade Delegatária 
deverá publicar o Ato Convocatório, na íntegra, em sua página eletrônica.

§3º. Na modalidade Coleta de Preços, Chamamento Público ou Adesão à Ata 
de Registro de Preços, a delegatária deverá, além do previsto no § 2º, publicar 
o extrato do respectivo Ato Convocatório no Diário Oficial do Estado ou em 
jornal de grande circulação.

§4º. A Entidade Delegatária deverá observar os seguintes prazos mínimos 
para que haja a apresentação de propostas pelos interessados, considerando 
a modalidade de seleção de propostas, contados após a data de publicação, 
excluindo-se nesta contagem o primeiro dia da publicação e incluindo-se o 
último como dia de vencimento:

I. Pedido de Cotação – sem prazo específico;

II. Coleta de Preços:

a) Tipo 1: 8 (oito) dias úteis;
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b) Tipo 2: 10 (dez) dias úteis;

c) Tipo 3: 15 (quinze) dias úteis.

III. Chamamento Público – 15 (quinze) dias; e,

IV. Adesão a Ata de Registro de Preços – sem prazo específico.

Art. 9º. O julgamento das propostas será realizado em conformidade com a 
modalidade de seleção de propostas, os critérios previamente estabelecidos no 
Ato Convocatório, e de acordo com os fatores exclusivamente nele referidos, de 
maneira a possibilitar sua aferição pelos proponentes, e pelos órgãos de controle.

Seção IV

Procedimento para a modalidade Pedido de Cotação

Art. 10. O processamento e o julgamento da seleção de propostas na mo-
dalidade Pedido de Cotação são realizados observando-se normalmente a 
sequência dos seguintes procedimentos: 

I – seleção de propostas do material ou serviço, com descrição clara do objeto;

II – justificativa da necessidade do objeto;

III – elaboração da especificação do objeto e, nas hipóteses de aquisição de 
material, das unidades e quantidades a serem adquiridas;

IV – elaboração de projetos básico e executivo para obras e serviços, no que 
couber;

V – indicação dos recursos para a cobertura da despesa;

VI – pesquisa de preços, a ser realizada observados um dos os critérios estabe-
lecidos no art. 6º, XII desta resolução, e, na impossibilidade das propostas de 
preço, a entidade delegatária deverá formular nos autos a devida justificativa;

VII – juntada aos autos das propostas;

VIII – elaboração de mapa comparativo dos preços, quando for o caso;

IX – seleção de propostas de amostra ou protótipo do produto de menor 
preço, se necessário;

X – julgamento das propostas;
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XI – juntada aos autos, dos documentos de habilitação exigidos do proponen-
te ofertante do menor preço, originais, cópias autenticadas, conferidas com o 
original ou documentos enviados por meio eletrônico;

a) O certificado de registro cadastral emitido pela Entidade Delegatária pode-
rá substituir os documentos de habilitação;

b) Nesse caso, deverá ser juntada aos autos cópia do certificado, com as 
informações respectivas;

XII – autorização do ordenador de despesa;

XIII – emissão da autorização de despesa.

§ 1º. Esta modalidade de seleção de propostas pode ser usada para compras, 
outros serviços comuns, serviços técnicos, serviços e obras de engenharia.

§ 2º. Esta modalidade de seleção de propostas para compras, execução de 
obras ou serviços somente pode ser usada desde que não se refiram a parce-
las de um mesmo objeto que possa ser realizado de uma só vez.

Seção V

Procedimento para a modalidade Coleta de Preço – Tipo 1

Art. 11. Processamento e julgamento de seleção de propostas na modalidade 
Coleta de Preço do tipo 1 – menor preço, é realizado observando-se normal-
mente a sequência dos seguintes procedimentos:

I – abertura da sessão pelo responsável pela seleção de propostas, no dia, 
horário e local estabelecidos, sempre em ato público;

II – recebimento de declaração de que o concorrente cumpre plenamente os 
requisitos de habilitação; 

III – recebimento dos envelopes “Proposta” e “Documentação”;

IV – identificação dos representantes legais dos concorrentes, mediante apre-
sentação de carteira de identidade e procuração ou contrato social, conforme 
o caso;

V – credenciamento dos representantes legais dos concorrentes, se for o caso, 
mediante apresentação de documento que demonstre possuir o particular 
poderes para formular lances verbais e para praticar todos os demais atos 
inerentes a seleção de propostas;
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VI – abertura dos envelopes “Proposta”;

VII – análise e julgamento das propostas de acordo com as exigências estabe-
lecidas no ato convocatório:

a) será desclassificada a proposta que não atender às exigências estabelecidas 
no ato convocatório;

b) Só participarão da fase de lances propostas classificadas;

c) desclassificação da proposta importa preclusão do direito do concorrente 
de participar da fase de lances verbais;

VIII – classificação da proposta escrita de menor preço e daquelas apre-
sentadas com valores superiores em até 10% em relação ao menor preço, 
observando-se que, quando não existirem, no mínimo, três propostas escritas 
com valores superiores em até 10% à proposta de menor preço, devem ser 
selecionados os autores das melhores propostas subsequentes, até o máximo 
de três, para participarem da fase de lances;

IX – colocação das propostas em ordem crescente de preço cotado para que 
os representantes legais dos concorrentes, devidamente credenciados, parti-
cipem da etapa competitiva, por meio de lances verbais;

X – início da fase de lances pelo representante legal do concorrente detentor 
da proposta de maior preço, continuando com as demais, pela ordem de-
crescente dos preços ofertados, observando-se que o concorrente que não 
quiser ofertar lances verbais, quando determinado pela Comissão de Seleção 
de propostas, será excluído da respectiva etapa e terá mantido, para efeito de 
ordenação das propostas, o último preço apresentado.

XI – conclusão da fase de lances, observado-se que se o preço final obtido não 
estiver de acordo com o preço de referência, o responsável pela seleção de 
propostas deve negociar com o concorrente para obtenção de preço melhor;

XII – encerrada a etapa competitiva ou fase de lances e ordenadas as ofertas, o 
responsável pela seleção de propostas deve proceder à abertura do envelope 
que contenha os documentos de habilitação do concorrente que apresentou 
a melhor proposta;

XIII – análise e apreciação da documentação, de acordo com as exigências 
estabelecidas no ato convocatório, assegurado ao concorrente o direito de 
apresentar a documentação atualizada e regularizada na própria sessão:

a) se o concorrente não atender às exigências de habilitação, o responsável 
pela seleção de propostas examinará os documentos do proponente ofertante 
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do preço subsequente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente até 
a apuração de um concorrente que preencha todos os requisitos de habilita-
ção previstos no ato convocatório;

XIV – divulgação do resultado de habilitação;

XV – proclamação do resultado do certame, após conclusão da etapa de 
lances e da análise da documentação;

XVI – elaboração da ata respectiva, na qual devem estar registrados os nomes 
dos concorrentes que participaram, dos que tiveram suas propostas classifi-
cadas ou desclassificadas, os motivos que fundamentaram a classificação e/
ou desclassificação, os preços escritos e os lances verbais ofertados, os nomes 
dos inabilitados, se houver, e quaisquer outros atos relativos ao certame que 
mereçam registro, inclusive eventual manifestação de interesse em recorrer 
por parte de concorrente;

XVII – caso algum concorrente manifeste intenção de interpor recurso, 
mediante registro da síntese das razões na ata, devem ser aguardados os 
seguintes prazos:

a) 03 (três) dias úteis para juntada das razões do recurso;

b) 03 (três) dias úteis para os demais concorrentes impugnarem o recurso 
porventura interposto, que começam a contar do término do prazo do 
recorrente;

XVIII – adjudicação do objeto ao concorrente declarado vencedor pelo res-
ponsável pela seleção de propostas, caso tenha havido desistência expressa 
de todos os concorrentes da intenção de interpor recurso;

XIX – elaboração de relatório circunstanciado, informando o nome do concor-
rente vencedor e todos os passos ocorridos durante a seleção de propostas, 
fundamentados nos critérios estabelecidos no respectivo ato convocatório;

XX – divulgação do resultado da seleção de propostas na página eletrônica da 
Entidade Delegatária e por comunicação direta a todos os concorrentes, de 
acordo com a ata respectiva;

XXI – encaminhamento da seleção de propostas para homologação pela 
autoridade competente:

a) caso tenha havido interposição de recurso, a autoridade competente ho-
mologa o procedimento e adjudica o objeto ao concorrente vencedor;

XXII – emissão da autorização de despesa respectiva;
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XXIII – assinatura do contrato ou ainda retirada da carta-contrato, autorização 
de despesa, autorização de compra ou ordem de execução do serviço, quando 
for o caso;

XXIV – No caso de empate entre duas ou mais propostas, a classificação se 
fará por sorteio.

Seção VI

Procedimento para a modalidade Coleta de Preço – Tipo 2

Art. 12. Processamento e julgamento de seleção de propostas na modalidade 
Coleta de Preço do tipo 2 – menor preço, é realizado observando-se normal-
mente a sequência dos seguintes procedimentos:

I – abertura da sessão pelos responsáveis pela seleção de propostas, no dia, 
horário e local estabelecidos, sempre em ato público;

II – recebimento dos envelopes “Documentação” e “Proposta de Preço”;

III – identificação dos representantes legais dos concorrentes, mediante apre-
sentação de carteira de identidade e procuração ou contrato social, conforme 
o caso;

IV – abertura dos envelopes “Documentação”;

V – análise e apreciação da documentação de acordo com as exigências 
estabelecidas no ato convocatório, procedendo-se a habilitação e/ou a 
inabilitação:

a) A regularidade do concorrente poderá ser confirmada por meio de consulta 
online, no momento de abertura dos envelopes “Documentação”, imprimin-
do-se as declarações demonstrativas da situação de cada concorrente;

b) após impressão das declarações, estas devem ser assinadas pelos respon-
sáveis pela seleção de propostas e por todos os representantes legais dos 
concorrentes presentes e juntadas aos autos do seleção de propostas;

c) os responsáveis pela seleção de propostas poderão interromper a reunião 
para analisar a documentação e/ou proceder as diligências ou consultas, caso 
em que os envelopes das propostas ficarão sob sua guarda, devidamente 
fechados e rubricados no fecho pelos responsáveis pela seleção de propostas 
e pelos representantes legais dos concorrentes presentes;

VI – divulgação do resultado de habilitação e/ou inabilitação:
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a) quando todos os concorrentes forem inabilitados, poderá ser fixado o prazo 
de 8 (oito) dias úteis para apresentação de novos documentos, com elimina-
ção das causas apontadas no ato de inabilitação;

b) no caso de inabilitação de todos os concorrentes, deverão ser exigidos para 
reapresentação apenas os documentos desqualificados e não aceitos;

VII – caso todos os representantes legais dos concorrentes estejam presentes 
a reunião e declarem expressamente que não têm intenção de recorrer do 
procedimento de habilitação, hipótese que necessariamente deverá constar 
da respectiva ata, assinada por todos os concorrentes e pelos responsáveis 
pela seleção de propostas, a sessão prosseguirá com abertura dos envelopes 
que contenham as propostas de preço, nessa hipótese, ficam dispensados os 
incisos VIII a X a seguir;

VIII – não ocorrendo a hipótese descrita no inciso VII, elabora-se a ata res-
pectiva, na qual devem estar registrados os nomes dos concorrentes que 
encaminharam os envelopes, habilitados ou não, o resultado da habilitação 
e os motivos que fundamentaram a decisão, além de outros atos ocorridos 
durante a sessão e considerados pertinentes pelos responsáveis pela seleção 
de propostas;

IX – divulgação do resultado da seleção de propostas na página eletrônica da 
Entidade Delegatária e por comunicação direta a todos os concorrentes, de 
acordo com a ata respectiva;

X – aguarda-se o transcurso do prazo de 3 (três) dias úteis para interposição 
de recurso:

a) se interposto, o recurso será comunicado aos demais concorrentes que 
poderão impugná-lo no prazo de 3 (três) dias úteis;

b) o recurso poderá ser interposto por meio digital, conforme definido no ato 
convocatório, desde que assinado pelo representante legal da proponente.

XI – concluída a fase de habilitação, serão abertos os envelopes que conte-
nham as propostas de preço dos concorrentes previamente habilitados e 
somente destes, desde que transcorrido o prazo de interposição de recurso 
ou tenha havido desistência expressa da intenção de recorrer, ou após terem 
sido julgados recursos porventura interpostos:

a) após abertura dos envelopes “Documentação”, os demais envelopes, com 
as propostas, somente podem ser abertos se todos os representantes legais 
dos concorrentes estiverem presentes ao evento em que for declarada a 
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habilitação e declinarem do direito de interpor recurso. Caso contrário, deve 
ser-lhes concedido o prazo de recurso, na forma deste regulamento;

XII – análise e julgamento das propostas de preços de acordo com as exigên-
cias estabelecidas no ato convocatório, com a estimativa de preços, com os 
preços correntes no mercado ou fixados por órgão oficial competente ou com 
os constantes no sistema de registro de preços, quando for o caso;

XIII – responsáveis pela seleção de propostas poderão interromper a reunião 
para analisar as propostas de preços, proceder as diligências ou consultas e/
ou examinar amostra ou protótipo do produto de menor preço, se necessário;

XIV – classificação ou desclassificação das propostas de preços;

XV – organização das propostas de preços em ordem crescente de preços e 
escolha da proposta de menor preço;

XVI – divulgação do resultado do julgamento das propostas/resultado da 
seleção de propostas:

a) quando todas as propostas forem desclassificadas, poderá ser fixado o prazo 
de 8 (oito) dias úteis para apresentação de novas propostas com eliminação 
das causas apontadas no ato de desclassificação;

b) se ocorrer a desclassificação de todas as propostas, as encaminhadas 
posteriormente, devidamente corrigidas, poderão ser apresentadas, inclusive 
com novos preços; 

XVII – caso todos os representantes legais dos concorrentes estejam presen-
tes à reunião e declarem expressamente que não têm intenção de recorrer, 
tal fato deve constar necessariamente da respectiva ata, assinada pelos 
concorrentes e pelos responsáveis pela seleção de propostas, nessa hipótese, 
ficam dispensados os incisos XVIII a XIX; 

XVIII – não ocorrendo a hipótese descrita no inciso anterior XVII, elabora-se 
a ata respectiva, na qual devem estar registrados os preços, o resultado do 
julgamento e os motivos que fundamentaram a decisão, além de outros atos 
ocorridos durante a sessão e considerados pertinentes pelos responsáveis 
pela seleção de propostas;

XIX – divulgação do resultado da seleção de propostas na página eletrônica 
da Entidade Delegatária e por comunicação direta a todos os concorrentes, de 
acordo com a ata respectiva;

XX – aguarda-se o transcurso do prazo de 3 (três) dias úteis para interposição 
de recurso;
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a) se interposto, o recurso será comunicado aos demais concorrentes que 
poderão impugná-lo no prazo de 3 (três) dias úteis;

b) o recurso poderá ser interposto por meio digital, conforme definido no ato 
convocatório, desde que assinado pelo representante legal da proponente.

XXI – transcorrido o prazo sem interposição de recurso, ou desde que tenha 
havido desistência expressa a respeito, ou após julgamento dos recursos 
porventura interpostos, deve ser elaborado relatório circunstanciado, 
informando-se todos os passos percorridos no procedimento licitatório, fun-
damentados em critérios objetivos estabelecidos no ato convocatório, com 
indicação do concorrente vencedor;

XXII – deliberação da autoridade competente quanto a homologação do 
procedimento licitatório e adjudicação do objeto ao concorrente vencedor:

a) envelopes com as propostas dos concorrentes inabilitados devem ser de-
volvidos, devidamente fechados, após transcorrido o prazo de interposição de 
recurso ou desde que tenha havido desistência expressa dos concorrentes a 
respeito, ou após julgamento dos recursos porventura interpostos;

XXII – emissão da autorização de despesa respectiva;

XXIII – assinatura do contrato ou ainda retirada da carta-contrato, autorização de 
despesa, autorização de compra ou ordem de execução do serviço, quando for o caso.

Seção VII

Procedimento para a modalidade Coleta de Preço – Tipo 3

Art. 13. O processamento e julgamento de seleção de propostas na modali-
dade Coleta de Preço do tipo 3 – técnica e preço, é realizado observando-se 
normalmente a sequência dos seguintes procedimentos:

I – abertura da sessão pelos responsáveis por ato convocatório, no dia, horário 
e local estabelecidos, sempre em ato público;

II – recebimento dos envelopes “Documentação”, “Proposta Técnica” e 
“Proposta de Preço”;

III – identificação dos representantes legais dos concorrentes, mediante apresen-
tação de carteira de identidade e procuração ou contrato social, conforme o caso;

IV – abertura dos envelopes “Documentação”;
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V – análise e apreciação da documentação de acordo com as exigências 
estabelecidas no ato convocatório, procedendo-se à habilitação e/ou à 
inabilitação:

a) a regularidade do concorrente poderá ser confirmada por meio de consulta 
online, no momento de abertura dos envelopes “Documentação”, imprimin-
do-se as declarações demonstrativas da situação de cada concorrente;

b) após impressão das declarações, estas devem ser assinadas pelos respon-
sáveis pela seleção de propostas e por todos os representantes legais dos 
concorrentes presentes e juntadas aos autos do seleção de propostas;

c) os responsáveis pela seleção de propostas poderão interromper a reunião 
para analisar a documentação e/ou proceder a diligências ou consultas, caso 
em que os envelopes das propostas ficarão sob sua guarda, devidamente 
fechados e rubricados no fecho pelos responsáveis pela seleção de propostas 
e pelos representantes legais dos concorrentes presentes;

VI – divulgação do resultado de habilitação e/ou inabilitação:

a) quando todos os concorrentes forem inabilitados, poderá ser fixado o prazo 
de 8 (oito) dias úteis para apresentação de novos documentos, com elimina-
ção das causas apontadas no ato de inabilitação;

b) no caso de inabilitação de todos os concorrentes, deverão ser exigidos para 
reapresentação apenas os documentos desqualificados e não-aceitos;

VII – caso todos os representantes legais dos concorrentes estejam presentes 
à reunião e declarem expressamente que não têm a intenção de recorrer do 
procedimento, hipótese que necessariamente deverá constar da respectiva 
ata, assinada por todos os concorrentes e pelos responsáveis pela seleção de 
propostas, a sessão prosseguirá com abertura dos envelopes que contenham 
as propostas técnicas. Nessa hipótese, ficam dispensados os incisos VIII a X;

VIII – não ocorrendo a hipótese descrita no passo VII anterior, elabora-se a ata 
respectiva, na qual devem estar registrados os nomes dos concorrentes que 
encaminharam os envelopes, habilitados ou não, o resultado da habilitação 
e os motivos que fundamentaram a decisão, além de outros atos ocorridos 
durante a sessão e considerados pertinentes pelos responsáveis pela seleção 
de propostas;

IX – divulgação do resultado de habilitação na imprensa oficial ou por comuni-
cação direta a todos os concorrentes, de acordo com a ata respectiva;
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X – aguarda-se o transcurso do prazo de 3 (três) dias úteis para interposição 
de recurso:

a) se interposto, o recurso será comunicado aos demais concorrentes que 
poderão impugná-lo no prazo de 3 (três) dias úteis;

XI – concluída a fase de habilitação, serão abertos os envelopes que conte-
nham as propostas técnicas dos concorrentes previamente habilitados e 
somente destes, desde que transcorrido o prazo de interposição de recurso 
ou tenha havido desistência da intenção de recorrer, ou depois de julgados 
recursos porventura interpostos:

a) após a abertura dos envelopes “Documentação”, os demais com as pro-
postas técnicas somente podem ser abertos se todos os representantes legais 
dos concorrentes estiverem presentes ao evento em que for declarada a 
habilitação e declinarem do direito de interpor recurso. Caso contrário, deve 
ser-lhes concedido o prazo de recurso, na forma da lei;

XII – so seleção de propostas das amostras ou protótipos, quando for o caso;

XIII – avaliação e classificação das propostas técnicas apresentadas, mediante 
verificação da conformidade com os requisitos estabelecidos no ato convoca-
tório e com as amostras ou protótipos apresentados, quando for o caso, para 
encontrar o valor da pontuação técnica:

a) no exame da proposta técnica devem ser levados em consideração, para 
efeito de julgamento, os fatores de avaliação, com pontuações estabelecidas 
no ato convocatório;

b) os responsáveis pela seleção de propostas poderão interromper a reunião 
para analisar as propostas técnicas, proceder a diligências ou consultas e/
ou examinar amostra ou protótipo do produto, se solicitado. Nesse caso, os 
envelopes com as propostas de preços permanecerão sob sua guarda, devi-
damente fechados e rubricados no fecho pelos responsáveis pela seleção de 
propostas e pelos representantes legais dos concorrentes presentes;

XIV – divulgação do julgamento das propostas técnicas:

a) quando todas as propostas forem desclassificadas, poderá ser fixado o prazo 
de 8 (oito) dias úteis para apresentação de novas propostas com eliminação 
das causas apontadas no ato de desclassificação;

XV – caso todos os representantes legais dos concorrentes estejam presentes 
à reunião e declarem expressamente que não têm intenção de recorrer, 
hipótese que necessariamente deverá constar da respectiva ata, assinada 
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por todos os concorrentes e pelos responsáveis pela seleção de propostas, a 
sessão prosseguirá com a abertura dos envelopes que contêm as propostas 
de preços (nessa hipótese, ficam dispensados os incisos XVI a XVIII a seguir e 
vai-se diretamente para o passo XIX);

XVI – não ocorrendo a hipótese descrita no inciso XV, elabora-se a ata respec-
tiva, na qual devem estar registrados os nomes dos concorrentes que tiveram 
suas propostas classificadas ou desclassificadas tecnicamente, os motivos que 
fundamentaram a decisão e quaisquer outros atos ocorridos durante a sessão 
e considerados pertinentes pelos responsáveis pela seleção de propostas;

XVII – divulgação do resultado da seleção de propostas na página eletrônica 
da Entidade Delegatária e por comunicação direta a todos os concorrentes, de 
acordo com a ata respectiva;

XVIII – aguarda-se o transcurso do prazo de 3 (três) dias úteis para interposi-
ção de recurso:

a) se interposto, o recurso será comunicado aos demais concorrentes que 
poderão impugná-lo no prazo de 3 (três) dias úteis;

XIX – concluída a fase de julgamento das propostas técnicas, serão abertos os 
envelopes com as propostas de preço somente dos concorrentes classificados 
tecnicamente:

a) após abertura dos envelopes “Proposta Técnica”, os demais que contenham 
as propostas de preços somente podem ser abertos se todos os representan-
tes legais dos concorrentes estiverem presentes ao evento em que for decla-
rado o resultado e declinarem do direito de interpor recurso. Caso contrário, 
deve ser-lhes concedido o prazo para interposição de recurso, na forma deste 
regulamento;

XX – análise e julgamento das propostas de preço de acordo com as exigências 
estabelecidas no ato convocatório:

a) os responsáveis pela seleção de propostas poderão interromper a reunião 
para analisar as propostas e/ou proceder a diligências ou consultas, se 
necessário;

XXI – serão realizadas a valoração e a avaliação das propostas técnicas e de 
preços, de acordo com os dados e índices obtidos, mediante fórmulas estabe-
lecidas no Ato Convocatório;

XXII – concluídas as fases de valoração e avaliação das propostas técnicas 
e de preço, os concorrentes serão classificados em ordem decrescente de 
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avaliação obtida, sendo considerado vencedor o concorrente que obtiver a 
maior avaliação;

XXIII – divulgação do resultado do julgamento das propostas/resultado da 
seleção de propostas:

a) quando todas as propostas forem desclassificadas, poderá ser fixado o prazo 
de 8 (oito) dias úteis para apresentação de novas propostas com eliminação 
das causas apontadas no ato de desclassificação;

b) se ocorrer a desclassificação de todas as propostas, as encaminhadas 
posteriormente, devidamente corrigidas, poderão ser apresentadas inclusive 
com novos preços;

XXIV – caso todos os representantes legais dos concorrentes estejam presen-
tes à reunião e declarem expressamente que não têm intenção de recorrer, 
tal fato deve constar necessariamente da respectiva ata, assinada pelos 
concorrentes e pelos responsáveis pela seleção de propostas, nessa hipótese, 
ficam dispensados os incisos XXV a XXVII;

XXV – não ocorrendo a hipótese descrita no inciso XXIV, elabora-se a ata 
respectiva, na qual devem estar registrados os nomes dos concorrentes que 
tiveram suas propostas classificadas ou desclassificadas, com os motivos que 
fundamentaram a decisão, os preços ofertados e demais decisões tomadas 
pelos responsáveis pela seleção de propostas, devidamente motivadas;

XXVI – divulgação do resultado de julgamento da seleção de propostas na im-
prensa oficial ou por comunicação direta a todos os concorrentes, de acordo 
com a ata respectiva;

XXVII – aguarda-se o prazo de 3 (três) dias úteis para interposição de recurso:

a) se interposto, o recurso será comunicado aos demais concorrentes que 
poderão impugná-lo no prazo de 3 (três) dias úteis;

XXVIII – transcorrido o prazo sem interposição de recurso, ou desde que te-
nha havido desistência da intenção de recorrer, ou após julgados os recursos 
porventura interpostos, deve ser elaborado relatório circunstanciado, infor-
mando todos os passos dados no procedimento licitatório, fundamentados 
em critérios objetivos estabelecidos no ato convocatório, com indicação do 
concorrente vencedor;

XXIX – deliberação da autoridade competente quanto à homologação do 
procedimento licitatório e adjudicação do objeto ao concorrente vencedor:
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a) os envelopes com as propostas dos concorrentes inabilitados ou desclassifica-
dos tecnicamente devem ser devolvidos, devidamente fechados, após transcor-
rido o prazo de interposição de recurso ou desde que tenha havido desistência 
expressa dos concorrentes a respeito, ou após julgados os recursos porventura 
interpostos. É mais segura a devolução após a assinatura do contrato;

XXX – emissão da autorização de despesa respectiva;

XXXI – assinatura do contrato ou ainda retirada da carta-contrato, autorização 
de despesa, autorização de compra ou ordem de execução do serviço, quando 
for o caso.

Parágrafo único. É facultada à Comissão de Seleção, em qualquer fase do 
seleção de propostas, a promoção de diligência destinada a esclarecer fato 
relacionado ao seleção de propostas ou necessário à instrução do processo, 
vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar 
originariamente das propostas apresentadas pelos proponentes.

Seção VIII

Chamamento Público

Art. 14. A Entidade Delegatária poderá realizar parcerias com as administra-
ções e universidades públicas e organizações da sociedade civil em regime de 
mútua cooperação. 

I – Estas parcerias somente poderão ser realizadas para a consecução de 
finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução de ações, 
atividades ou de projetos previstos no Plano de Aplicação do Comitê de Bacia 
Hidrográfica e no respectivo plano de bacia.

II – O estabelecimento destas parcerias deverá estar vinculado a um 
Chamamento Público e será firmado através de convênios, termos de colabo-
ração, termos de fomento ou acordos de cooperação.

§ 1º. A Entidade Delegatária poderá realizar com as administrações e univer-
sidades públicas convênios ou contratos de transferência.

§ 2º. O ato convocatório de Chamamento Público para selecionar projetos 
em parceria com as administrações e universidades públicas deverá conter, 
no mínimo:

a) a descrição do programa a ser executado de forma descentralizada; e
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b) os critérios objetivos para a seleção do convenente ou contratado, com 
base nas diretrizes e nos objetivos dos respectivos projetos ou programas.

§ 4º. A Entidade Delegatária poderá realizar parceria com as entidades priva-
das ou organizações civis sem fins lucrativos através do Acordo de Cooperação 
para execução de programas de trabalho, projeto/atividade ou evento de 
interesse recíproco, da qual não decorra obrigação de repasse de recursos 
entre os partícipes;

§ 5º. A Entidade Delegatária poderá realizar parceria com as entidades pri-
vadas sem fins lucrativos através do Termo de Fomento para consecução de 
finalidades de interesse público e recíproco, propostas pelas organizações da 
sociedade civil que envolvam a transferência de recursos financeiros;

§ 6º. A Entidade Delegatária poderá realizar parceria com as entidades pri-
vadas sem fins lucrativos através do Termo de Colaboração para consecução 
de finalidades de interesse público e recíproco, proposta pela Entidade 
Delegatária que envolvam a transferência de recursos financeiros;

§ 7º. O ato convocatório de Chamamento Público para selecionar projetos em 
parceria com entidades privadas sem fins lucrativos deverá conter, no mínimo:

a) especificação do objeto da parceria;

b) datas, prazos, condições, local e forma de apresentação das propostas;

c) datas e critérios objetivos de seleção e julgamento das propostas;

d) exigência de declaração da entidade proponente de que apresentará, para 
celebração do instrumento, comprovante do exercício, nos últimos 3 (três) 
anos de atividades referentes à matéria objeto;

e) A comprovação a que se refere o item anterior poderá ser efetuada median-
te a apresentação de instrumentos similares firmados com órgãos e entidades 
da Administração Pública, relatórios de atividades desenvolvidas, declarações 
de conselhos de políticas públicas, secretarias municipais ou estaduais res-
ponsáveis pelo acompanhamento da área objeto da parceria, dentre outras.

§ 8º. A análise das propostas submetidas ao Chamamento Público tanto para 
entes públicos, universidades públicas e entidades privadas sem fins lucrati-
vos deverá observar os seguintes aspectos, dentre outros que poderão ser 
fixados pela Entidade Delegatária:

a) a capacidade técnica e operacional do proponente para a execução do 
objeto da parceria; e
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b) a adequação da proposta apresentada ao objeto da parceria, inclusive 
quanto aos custos, cronograma e resultados previstos.

§ 9º. O resultado do Chamamento Público deverá ser devidamente fundamen-
tado, por meio de carta aos participantes do certame, pela Entidade Delegatária.

§ 10º. Deverá ser dada publicidade ao Chamamento Público, inclusive ao seu 
resultado, especialmente por intermédio da divulgação na página do sítio 
oficial da Entidade Delegatária.

§ 11. O resultado do chamamento público deverá permanecer acessível na 
página eletrônica da Entidade Delegatária por um período não inferior a 5 
(cinco) anos, contados da data da divulgação deste.

Seção IX

Procedimentos para Chamamentos Públicos

Art.15. A celebração e a formalização de parcerias da Entidade Delegatária 
com as administrações e universidades públicas e entidades privadas sem fins 
lucrativos dependerão da adoção das seguintes providências:

I – realização de Chamamento Público;

II – indicação expressa da existência prévia de recurso orçamentário para 
execução da parceria;

III – demonstração de que os objetivos e finalidades institucionais e a capaci-
dade técnica e operacional dos entes públicos ou universidades públicas ou 
entidades privadas sem fins lucrativos, organização da sociedade civil, foram 
avaliados e são compatíveis com o objeto;

IV – aprovação do plano de trabalho, quando necessário e conforme definido 
no ato convocatório de chamamento;

V – emissão de parecer de técnico da Entidade Delegatária, que deverá 
pronunciar-se, de forma expressa, a respeito:

a) do mérito da proposta, em conformidade com a modalidade de parceria 
adotada;

b) da identidade e da reciprocidade de interesse das partes na realização, em 
mútua cooperação, da parceria prevista neste regulamento;

c) da viabilidade de sua execução;
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d) da verificação do cronograma de desembolso;

e) da descrição de quais serão os meios disponíveis a serem utilizados para 
a fiscalização da execução da parceria, assim como dos procedimentos que 
deverão ser adotados para avaliação da execução física e financeira, no cum-
primento das metas e objetivos;

f) da designação do gestor da parceria;

g) da designação da comissão de monitoramento e avaliação da parceria;

VI – emissão de parecer jurídico do órgão de assessoria ou consultoria jurídica 
da Entidade Delegatária pública acerca da possibilidade de celebração da 
parceria.

§ 1º. Poderá ser exigida contrapartida financeira como requisito para cele-
bração de parceria, facultada a exigência de contrapartida em bens e serviços 
cuja expressão monetária será obrigatoriamente identificada no termo de 
colaboração ou de fomento.

§ 2º. Caso o parecer técnico ou o parecer jurídico de que tratam, respec-
tivamente, os incisos V e VI concluam pela possibilidade de celebração da 
parceria com ressalvas, deverá a Entidade Delegatária analisar os aspectos 
ressalvados ou, mediante ato formal, justificar a preservação desses aspectos 
ou sua exclusão.

§ 3º. No caso de afastamento ou durante o período de férias do gestor da 
parceria deverá ser designado um gestor substituto, assumindo todas as obri-
gações, assim como as respectivas responsabilidades para o bom andamento 
desta.

§ 4º. Caso a entidade privada sem fins lucrativos adquira equipamentos e 
materiais permanentes com recursos provenientes da celebração da parceria, 
o bem será gravado com cláusula de inalienabilidade e deverá ter transferida 
a propriedade à Entidade Delegatária no final da parceria.

Seção X 

Adesão à Ata de Registro de Preços

Art. 16. A Entidade Delegatária poderá aderir à Ata de Registro de Preços ge-
renciada por órgãos e entidades da Administração Pública Estadual e Federal.

Parágrafo único. A adesão à Ata de Registro de Preços será autuada em pro-
cesso administrativo específico, contendo os seguintes documentos:
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a) Termo de Referência ou Projeto Básico da contratação, com as justificativas 
da contratação e detalhamento das especificações técnicas, qualitativas e 
quantitativas do serviço ou bem a ser adquirido, acompanhado do respectivo 
cronograma de execução se for o caso;

b) Pesquisa mercadológica que comprove a economicidade da contratação;

c) Comprovante de manifestação, junto ao órgão gerenciador, sobre o inte-
resse de participar da Ata de Registro de Preços, acompanhado da respectiva 
autorização do órgão;

d) Comprovante de manifestação, junto ao fornecedor beneficiário da Ata de 
Registro de Preço, acompanhado da respectiva proposta da empresa;

e) Cópia da minuta de contrato e indicação do respectivo gestor para acompa-
nhar a execução das atividades, conforme o caso; e

f) Comprovantes de regularidade fiscal do fornecedor beneficiário da Ata de 
Registro de Preços, nos termos deste Regulamento.

Seção XI

Dispensa de Seleção de Propostas

Art. 17. A dispensa poderá ocorrer no caso de:

I - Emergência ou calamidade pública, quando caracterizada urgência de 
atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a se-
gurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou 
particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação 
emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam 
ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e 
ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada 
a prorrogação dos respectivos contratos;

II - Ocorrência de seleção de propostas deserto ou frustrado, mantidas, neste 
caso, todas as condições preestabelecidas;

III - Compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento das finalidades 
precípuas da Entidade Delegatária, cujas necessidades de instalação e locali-
zação condicionem a sua escolha, desde que o preço seja compatível com o 
valor de mercado, segundo avaliação prévia;

IV - Contratos de prestação de serviços com instituições financeiras oficiais;
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V - Contratos de prestação de serviços com concessionárias de serviços públicos 
de água/esgotamento sanitário, energia elétrica, telefonia fixa e móvel, e internet;

VI - Acordos de Cooperação, Convênios e Contratos de prestação de serviços técni-
cos ou especializados com instituições de ensino, pesquisa e extensão e fundações;

VII - Contratação de remanescente de obra, serviço ou fornecimento, em 
consequência de rescisão contratual, desde que atendida a ordem de classi-
ficação do seleção de propostas anterior, e mantidas as condições oferecidas 
por ele durante o seleção de propostas, inclusive quanto ao preço;

VIII - Aquisição de componentes ou peças de origem nacional ou estrangeira, 
necessários à manutenção de equipamentos durante o período de garantia 
técnica, junto ao fornecedor original desses equipamentos, quando tal condi-
ção de exclusividade for indispensável para a vigência da garantia.

Seção XII

Inexigibilidade de Seleção de Propostas

Art. 18. Considera-se inexigível quando houver inviabilidade de competição:

I - Para a aquisição de serviços, materiais, equipamentos ou gêneros, que só 
possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial 
exclusivo, vedada a preferência de marca, devendo a comprovação de exclu-
sividade ser feita por meio de atestado fornecido pelo órgão de registro do 
comércio do local em que se realizaria o objeto do certame, pelo Sindicato, 
Federação ou Confederação Patronal, ou ainda, pelas entidades equivalentes;

II - Para contratação de serviços técnicos de natureza singular, com profis-
sionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para 
serviços de publicidade e divulgação.

Seção XIII

Procedimentos para atos de dispensa ou inexigibilidade

Art. 19. Todos os atos de dispensa ou de inexigibilidade deverão ser devida-
mente justificados em relação à sua motivação, à escolha do fornecedor e ao 
preço, que deverá ser compatível com o praticado no mercado, e autorizado 
pelo responsável legal da Entidade Delegatária.
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Parágrafo único. As contratações fundamentadas em dispensa ou inexigibili-
dade de seleção de propostas serão precedidas de habilitação do fornecedor.

Art. 20. Para atos convocatórios de dispensa ou de inexigibilidade adotar-se-á 
os seguintes procedimentos:

I – seleção de propostas do material ou serviço, com descrição clara do objeto;

II – justificativa da necessidade do objeto;

III – caracterização da situação emergencial ou calamitosa que justifique a 
dispensa, se for o caso; 

IV – elaboração da especificação do objeto e, nas hipóteses de aquisição de 
material, das unidades e quantidades a serem adquiridas;

V – elaboração de projetos básico e executivo para obras e serviços, no que 
couber;

VI – indicação dos recursos para a cobertura da despesa;

VII – razões da escolha do fornecedor do bem, executante da obra ou presta-
dor do serviço;

VIII – juntada aos autos do original da(s) proposta(s);

IX – juntada aos autos do original ou cópia autenticada ou conferida com o 
original dos documentos de habilitação exigidos:

a) certificado de registro cadastral da Entidade Delegatária pode substituir os 
documentos de habilitação;

b) nesse caso, deverá ser juntada aos autos cópia do certificado, com as 
informações respectivas;

X – declaração de exclusividade, quanto à inexigibilidade de seleção de 
propostas, fornecida pelo registro do comércio do local onde será realizada 
a contratação de bens, obras ou serviços, ou pelo Sindicato, Federação ou 
Confederação Patronal, ou ainda por entidades equivalentes;

XI – justificativa das situações de dispensa ou de inexigibilidade de seleção de 
propostas, acompanhadas dos elementos necessários que as caracterizem, 
conforme o caso;

XII – justificativa do preço;

XIII – pareceres técnicos e/ou jurídicos;
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XIV – se for o caso, documento de aprovação dos projetos de pesquisa para os 
quais os bens serão alocados;

XV – inclusão de quaisquer outros documentos necessários à caracterização 
da contratação direta;

XVI – autorização do ordenador de despesa;

XVII – ratificação e publicação da dispensa ou da inexigibilidade de seleção de 
propostas na página eletrônica da Entidade Delegatária no prazo de 5 (cinco) 
dias, a contar do recebimento do processo pela autoridade competente;

XVIII – emissão da autorização de despesa respectiva;

XIX – assinatura do contrato ou retirada da carta-contrato, autorização de 
compra ou ordem de execução do serviço, quando for o caso.

Seção XII

Da Habilitação

Art. 21. Para a habilitação nos processos seletivos ou na sua inexigibilidade ou 
dispensa, será exigida dos interessados documentação relativa à: 

I – Habilitação jurídica; 

a) Qualificação técnica, quando couber;

b) Qualificação econômico-financeira, quando couber;

c) Regularidade fiscal; e

d) Cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição 
Federal.

§ 1º. A Entidade Delegatária poderá deixar de exigir as qualificações técnica 
ou econômico-financeira, desde que devidamente justificada.

§ 2º. As cópias dos documentos necessários à habilitação, poderão ser apre-
sentadas por qualquer processo de cópia. No caso da empresa vencedora da 
seleção de propostas esta deverá apresentar os documentos originais para 
comprovar as autenticidades dos mesmos ou cópias autenticadas antes da 
celebração do contrato.

§ 3º. Nas licitações técnicas as cópias dos acervos e outros documentos téc-
nicos deverão ser apresentados os documentos originais para comprovar a 
autenticidade dos mesmos ou cópias autenticadas.
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Art. 22. A documentação relativa à habilitação jurídica, conforme o caso 
consistirá de: 

I - Cédula de identidade do responsável legal do proponente;

II - Registro comercial, no caso de empresa individual;

III - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente re-
gistrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades 
por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

IV - Inscrição do ato constitutivo, no caso de associações civis, acompanhada 
de indicação do(s) representante(s) legal(is) em exercício; ou,

V - Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade es-
trangeira em funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para 
funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim 
o exigir.

Art. 23. A documentação relativa à qualificação técnica, quando exigida no 
Ato Convocatório, limitar-se-á aos seguintes documentos:

I. Registro ou inscrição na entidade profissional competente, quando couber;

II. Comprovação de aptidão do proponente e da equipe técnica, quando cou-
ber, para o desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto 
da seleção de propostas;

III. Comprovação da adequação da proposta às exigências técnicas relativas 
à qualificação da equipe técnica, prazos, metodologias empregadas, e outras 
que sejam necessárias ao atendimento do objeto da seleção de propostas, 
quando couber.

Parágrafo único. A comprovação de aptidão supracitada será feita por atestado, 
fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente regis-
trado pelas entidades profissionais competentes quando couber. A capacidade 
técnico-profissional de uma pessoa jurídica é representada pelo conjunto dos 
acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico.

Art. 24. A documentação relativa à qualificação econômico-financeira, quan-
do exigida no Ato Convocatório, limitar-se-á aos seguintes documentos:

I - Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, 
já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação 
financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 
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provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há 
mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;

II - Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distri-
buidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no 
domicílio da pessoa física;

III – Garantia, nas seguintes modalidades:

a) Seguro garantia;

b) Fiança bancária; ou,

c) Cheque administrativo expedido em nome da Entidade Delegatária;

§ 1º. A exigência de índices limitar-se-á à demonstração da capacidade 
financeira do proponente com vistas aos compromissos que terá que assumir 
caso lhe seja adjudicado o contrato, vedada a exigência de valores mínimos de 
faturamento anterior, índices de rentabilidade ou lucratividade.

§ 2º. A Entidade Delegatária, nas compras para entrega futura e na execução 
de obras e serviços poderá estabelecer, no Ato Convocatório, a exigência de 
capital social mínimo ou de patrimônio líquido mínimo, ou ainda as garantias 
neste artigo.

§ 3º. O capital mínimo ou o valor do patrimônio líquido a que se refere o 
parágrafo anterior não poderá exceder a 10% (dez por cento) do valor estima-
do da contratação, devendo a comprovação ser feita relativamente à data da 
apresentação da proposta, na forma da lei, admitida a atualização para esta 
data através de índices oficiais.

§ 4º. Poderá ser exigida, ainda, a relação dos compromissos assumidos pelo 
proponente que importem diminuição da capacidade operativa ou absorção 
de disponibilidade financeira, calculada esta em função do patrimônio líquido 
atualizado e sua capacidade de rotação.

§ 5º. A comprovação de boa situação financeira da empresa será feita de 
forma objetiva, através do cálculo de índices contábeis previstos no Ato 
Convocatório e devidamente justificados no processo administrativo do 
pedido de cotação que tenha dado início ao certame licitatório, vedada a exi-
gência de índices e valores não usualmente adotados para correta avaliação 
de situação financeira suficiente ao cumprimento das obrigações decorrentes 
da seleção de propostas.

RESOLUÇÃO INEA Nº 160/18



783 Base Legal para a Gestão das Águas do Estado do Rio de Janeiro (1997-2021)

§ 6º. A garantia a que se refere o inciso III deste artigo não excederá a 10% 
(dez por cento) do valor do contrato e terá seu valor atualizado nas mesmas 
condições daquele.

§ 7º. A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída após a 
execução do contrato.

§ 8º. Nos casos de contratos que importem na entrega de bens pela Entidade 
Delegatária, dos quais o contratado ficará depositário, ao valor da garantia 
deverá ser acrescido o valor desses bens.

Art. 25. A documentação relativa à regularidade fiscal, conforme o caso con-
sistirá em:

I - Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro 
Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);

II - Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se 
houver, relativo ao domicílio ou sede do proponente, pertinente ao seu ramo 
de atividade e compatível com o objeto contratual;

III - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal 
do domicilio ou sede do proponente;

IV - Prova de regularidade relativa à Seguridade Social, e ao Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimen-
to dos encargos sociais instituídos por lei; e,

V - Prova de regularidade relativa a débitos trabalhistas (CNDT).

Seção XVII

Da Participação de Consórcios

Art. 26. É facultado à Entidade Delegatária permitir a participação de empre-
sas em consórcio, desde que especificado no Ato Convocatório, e observadas 
as seguintes condições:

I - Comprovação de compromisso público ou particular de constituição de 
consórcio, subscrito pelos consorciados;

II - Indicação da empresa responsável pelo consórcio que deverá atender às 
condições de empresa líder, obrigatoriamente fixadas no ato convocatório;

III - Apresentação dos documentos de habilitação jurídica e fiscal por parte de 
cada consorciado.
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§ 1º. Não é permitida a participação de empresa consorciada, na mesma 
seleção de propostas, em mais de um consórcio ou isoladamente.

§ 2º. Os integrantes do consórcio serão solidariamente responsáveis pelos atos pra-
ticados do consórcio, tanto na fase de seleção quanto na de execução do contrato.

§ 3º. Em consórcio integrado por empresas brasileiras e estrangeiras, a lide-
rança caberá, obrigatoriamente, à empresa brasileira.

§ 4º. O consórcio vencedor fica obrigado a promover, antes da celebração do 
contrato, sua constituição e registro, nos termos do compromisso subscrito 
pelos consorciados.

§5º. No caso de prova da qualificação técnica, cada empresa consorciada 
deverá apresentar os documentos, sendo admitido o somatório do acervo 
técnico de cada um dos consorciados para atendimento às exigências da 
referida qualificação.

§6º. No atendimento da exigência de Capital Mínimo ou Valor do Patrimônio 
Líquido, conforme exigência será admitido o somatório dos valores na propor-
ção da participação de cada um dos consorciados.

Seção XVI

Dos Recursos

Art. 27. Na sessão pública da seleção de propostas, qualquer proponente 
poderá manifestar motivadamente durante esta, a intenção de recorrer com 
um prazo de apresentação das razões de recursos de 03 (três) dias úteis, sem 
efeitos suspensivos, de forma escrita e fundamentada, a contar do ato da 
lavratura da ata, nos casos de:

I – inabilitação ou habilitação de proponente;

II – julgamento das propostas.

Parágrafo único: Será concedido prazo de 03 (três) dias úteis para apresenta-
ção das contrarrazões.

RESOLUÇÃO INEA Nº 160/18



785 Base Legal para a Gestão das Águas do Estado do Rio de Janeiro (1997-2021)

Capítulo II

DOS CONTRATOS

Seção I

Da Formalização e da Execução dos Contratos

Art. 28. Os contratos para a execução das propostas selecionadas estabelece-
rão as condições para a sua execução, expressas em cláusulas que definam os 
direitos, obrigações e responsabilidades das partes, em conformidade com os 
termos do Ato Convocatório e da proposta a que se vinculam.

§ 1º. Os contratos definirão, obrigatoriamente:

I - O objeto do contrato com seus elementos característicos;

II - O preço, as condições de pagamento, critérios de reajustamento;

III - Os prazos de início das etapas de execução, conclusão, entrega e recebi-
mento definitivo do objeto do contrato, conforme o caso;

IV - Os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis e 
valores de multas;

V- Os casos de rescisão contratual;

VI - A vinculação do contrato às especificações do Ato Convocatório e à pro-
posta do contratado;

VII - A obrigação do contratado de manter as mesmas condições de habilita-
ção exigidas na apresentação de sua proposta.

VIII - Os contratos firmados com base nesta Resolução poderão ser alterados, 
com acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
inicial atualizado do contrato, nos serviços ou nas compras, sendo que, no 
caso de reforma de edifício ou de equipamento, o limite para os acréscimos é 
de 50% (cinquenta por cento).

Parágrafo único: O contrato poderá ainda estipular, desde que previsto no Ato 
Convocatório, a necessidade de prestação de garantias e as condições de sua 
liberação e restituição.

Art. 29. O encerramento dos Contratos dar-se-á por edição pela Entidade 
Delegatária do Termo de Recebimento do Objeto Contratado, em caráter 
definitivo, onde constem, no mínimo, as seguintes informações:
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I - Objeto;

II - Valor total do contrato e do pagamento realizado;

III - Metas do Plano de Recursos Hídricos, contratadas e alcançadas, quando 
couber;

IV - Prazos inicial e final do contrato;

V - Responsável técnico pelo recebimento do Objeto.

Seção II

Das Sanções Administrativas

Art. 30. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado 
à multa de mora, na forma prevista no ato convocatório ou no contrato.

§ 1º. A multa a que alude este artigo não impede que a Entidade Delegatária 
rescinda unilateralmente o contrato e aplique outras sanções previstas.

§ 2º. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada 
da garantia do respectivo contrato ou dos pagamentos devidos.

§ 3º. Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da 
perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, a qual será descon-
tada dos pagamentos eventualmente devidos pela Entidade Delegatária ou 
ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

Art. 31. Pela inexecução total ou parcial do contrato pelas contratadas, ou 
atos ilegais ou irregulares praticados por proponentes durante os processos 
licitatórios visando frustrar os objetivos do seleção de propostas, a Entidade 
Delegatária poderá, garantida a prévia defesa e direito ao contraditório, apli-
car as seguintes sanções:

I - Advertência;

II - Multa, na forma prevista no ato convocatório ou no contrato, no caso de 
inexecução total ou parcial do contrato;

III - Suspensão temporária de participação em seleção de propostas e impe-
dimento de contratar com a Entidade Delegatária, por prazo não superior a 2 
(dois) anos;

§ 1º. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da 
perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, que será descontada 
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dos pagamentos eventualmente devidos pela Entidade Delegatária ou cobra-
da judicialmente.

§ 2º. As sanções previstas neste artigo poderão ser aplicadas concomitantes, 
facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 
05 (cinco) dias úteis.

Capítulo III

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 32. As Entidades Delegatárias deverão disponibilizar de forma desta-
cada na sua página eletrônica, para todas as contratações previstas neste 
Regulamento, os seguintes documentos: Ato Convocatório na íntegra, extrato 
do processo de dispensa ou inexigibilidade, conforme o caso; recursos e atos 
administrativos correlatos; e extrato do contrato.

Parágrafo único. Aplicar-se-á o disposto no caput deste artigo a quaisquer 
outros atos administrativos necessários aos processos de seleção e execução.

Art. 33. As minutas dos Atos Convocatórios e seus contratos e aditivos cor-
respondentes, assim como os procedimentos de dispensa e inexigibilidade, 
deverão ser submetidos previamente à apreciação de assessoria jurídica da 
Entidade Delegatária.

Art. 34. Cada Unidade de Gestão de Recursos Hídricos se constitui em uma 
unidade de despesa independente, vigorando sobre ela os limites previstos 
nesta resolução.

Art. 35. A Entidade Delegatária poderá realizar atos convocatórios, em con-
junto, de recursos provenientes de outras fontes, desde que tenham o mesmo 
objeto e devidamente especificados no processo administrativo de origem 
bem como, o detalhamento do percentual e valor de cada fonte.

Art. 36. O critério de inexequibilidade de propostas de preços será definido pre-
viamente pela Entidade Delegatária no âmbito do respectivo Ato Convocatório.

Art. 37. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Regulamento, excluir-
-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias 
consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário.

Art. 38. A Entidade Delegatária poderá fazer adesão à ata de registro de pre-
ço, ou usar o Sistema de Registro de Preços – SRP e para isso deve ter como 
base o Art. 15 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, observando-se 
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ainda, no caso de Sistema de Registro de preços gerenciado por órgão federal, 
o Decreto Federal nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013 e, no caso de Sistema 
de Registro de Preços gerenciado por órgão do Estado do Rio de Janeiro, o 
Decreto Estadual nº 41.329, de 30 de maio de 2008.

Art. 39. Os termos desta Resolução serão observados, obrigatoriamente, pelas 
Entidades Delegatárias quando do exercício de funções de entidade delegatária.

Art. 40. Os casos omissos neste regulamento serão decididos de acordo com 
as Leis Federais nº 8.666/93, nº 9.637/98, nº 9.790/99, nº 10.520/02, nº 
13.019/14 e nº 13.204/15, os Decretos Federais nº 6.170/07 e nº 7.892/13, 
Parecer nº 15/2013 / câmarapermanenteconvênios/depconsu / PGF / AGU, 
Portaria Interministerial nº 414/2016, Revista Licitações e Contratos e outras 
Leis e Decretos Federais pertinentes aos assuntos.

Rio de Janeiro, 11 de dezembro de 2018.

MARCUS DE ALMEIDA LIMA

Presidente do Conselho Diretor do INEA
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RESOLUÇÃO INEA Nº 162, 
DE 26 DE DEZEMBRO DE 2018

ESTABELECE CRITÉRIO PARA A DETERMINAÇÃO DA 
VAZÃO DE REFERÊNCIA PARA FINS DO CÁLCULO 
DE DISPONIBILIDADE HÍDRICA PARA OUTORGA DE 
DIREITO DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS E USOS 
CONSIDERADOS INSIGNIFICANTES DE DOMÍNIO DO 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO E REVOGA O ART. 10 E 
ALTERA O ART. 18 DA PORTARIA SERLA Nº 567, DE 07 
DE MAIO DE 2007.

O PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETOR DO INSTITUTO ESTADUAL DO 
AMBIENTE (INEA), reunido no dia 19 de dezembro 2018, no uso das atri-
buições legais que lhe confere a Lei Estadual nº 5.101, de 04 de outubro de 
2007, o art. 8º, XVIII do Decreto Estadual nº 41.628, de 12 de janeiro de 2009, 
na forma que orienta o Parecer RD nº 02/2009, da Procuradoria do INEA e 
conforme processo administrativo E- 07/002.107193/2018,

Considerando:

- ser o INEA o órgão gestor e executor da Política Estadual de Recursos Hídricos e o 
responsável pela preservação, conservação e controle dos corpos hídricos, super-
ficiais e subterrâneos, de domínio do Estado do Rio de Janeiro, em consonância 
com a Lei Estadual nº 5.101, de 04 de outubro de 2007, e com o Decreto Estadual 
nº 41.628, de 12 de janeiro de 2009, bem como a Lei Estadual nº 4.247, de 16 de 
dezembro de 2003;

- a Lei Federal nº 9.433, de 08 de março de 1997, e a Lei Estadual nº 3.239, de 
02 de agosto de 1999, as quais instituem as respectivas Políticas Nacional e 
Estadual de Recursos Hídricos e estabelecem a outorga pelo uso de recursos 
hídricos como um dos instrumentos destas citadas Políticas;

- A Portaria Serla nº 567, de 07 de maio de 2007, que “Estabelece critérios ge-
rais e procedimentos técnicos e administrativos para cadastro, requerimento e 
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emissão de outorga de direito de uso de recursos hídricos de domínio do estado 
do Rio de Janeiro, e dá outras providências” e determina em seus artigos 10 e 
18 a vazão de referência para fins de cálculo de disponibilidade hídrica;

- a Nota Técnica nº 01/2018/INEA/SEA, de 8 de março de 2018;

Resolve:

Art. 1º - Estabelecer para fins de cálculo de disponibilidade hídrica para 
outorga de direito de uso de recursos hídricos e de usos considerados insigni-
ficantes de domínio do Estado do Rio de Janeiro a vazão de referência “Q95”, 
definida como a vazão que ocorre com uma frequência de 95% do tempo, 
sendo a vazão máxima outorgável igual a 40% da Q95.

Art. 2º - As alíneas “b” e “c” do inciso I do Art. 18 da Portaria Serla n° 567, de 
07 de maio de 2007, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 18 - O INEA, na análise do requerimento de Outorga e de Certidão 
Ambiental de uso insignificante de recursos hídricos, levará em conside-
ração os seguintes critérios:

I – ...

b) O cálculo da vazão de referência (Q95), a partir da análise estatística de 
séries históricas de vazão do curso d’água em causa, ou, na inexistência de série 
histórica, a partir de estudos de regionalização ou estudos similares disponíveis;

c) A vazão máxima outorgável correspondente a 40% da Q95 do curso d’água 
junto à seção de interesse, havendo a possibilidade de concessão de outorga 
com vazão superior para abastecimento público e usos não consuntivos, 
desde que devidamente justificado e aprovado pela equipe técnica do INEA.

...”

Art. 3º – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revo-
gando-se todas as disposições em contrário, em especial o Art. 10 da Portaria 
Serla nº 567, de 07 de maio de 2007.

Rio de Janeiro, 26 de dezembro de 2018.

MARCUS DE ALMEIDA LIMA

Presidente do Conselho Diretor do INEA
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RESOLUÇÃO INEA Nº 163, 
DE 26 DE DEZEMBRO DE 2018

DÁ PUBLICIDADE AOS PREÇOS PÚBLICOS UNITÁRIOS 
DE COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS 
DE DOMÍNIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO PARA 
O EXERCÍCIO 2019.

O PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETOR DO INSTITUTO ESTADUAL DO 
AMBIENTE (INEA), reunido no dia 19 de dezembro 2018, no uso das atri-
buições legais que lhe confere a Lei Estadual nº 5.101, de 04 de outubro de 
2007, o art. 8º, XVIII do Decreto Estadual nº 41.628, de 12 de janeiro de 2009, 
na forma que orienta o Parecer RD nº 02/2009, da Procuradoria do INEA e 
conforme processo administrativo E- 07/001.100246/2018,

Considerando:

- ser o INEA o órgão gestor e executor da Política Estadual de Recursos 
Hídricos e o responsável pela preservação, conservação e controle dos corpos 
hídricos, superficiais e subterrâneos, de domínio do Estado do Rio de Janeiro, 
em consonância com a Lei Estadual nº 5.101, de 04 de outubro de 2007, e 
com o Decreto Estadual nº 41.628, de 12 de janeiro de 2009, bem como a Lei 
Estadual nº 4.247, de 16 de dezembro de 2003;

- a Lei Federal nº 9.433, de 08 de março de 1997, e a Lei Estadual nº 3.239, de 
02 de agosto de 1999, as quais instituem as respectivas Políticas de Recursos 
Hídricos e estabelecem a cobrança pelo uso de recursos hídricos como um dos 
instrumentos destas citadas Políticas;

- a Lei Estadual nº 4.247, de 16 de dezembro de 2003, que dispõe sobre a 
cobrança pela utilização de recursos hídricos do estado do Rio de Janeiro, e 
define os preços públicos unitários transitórios para a cobrança pelo uso de 
águas estaduais;
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- a Resolução CERHI-RJ nº 197, de 15 de agosto de 2018, que dispõe sobre os 
procedimentos para atualização dos preços públicos unitários cobrados pelo 
uso de recursos hídricos de domínio do Estado do Rio de Janeiro, de que trata 
a Lei Estadual nº 4.247/2003;

- a Resolução CERHI-RJ nº 200, de 24 de outubro de 2018, que dispõe sobre 
a atualização do PPU da metodologia da cobrança pelo uso dos recursos 
hídricos na RH IV - Piabanha;

- a Resolução CERHI-RJ nº 201, de 24 de outubro de 2018, que dispõe sobre 
a atualização do PPU da metodologia da cobrança pelo uso dos recursos 
hídricos na RH VIII – Macaé e das Ostras;

- a Resolução CERHI-RJ nº 202, de 24 de outubro de 2018, que dispõe sobre 
a atualização do PPU da metodologia da cobrança pelo uso dos recursos 
hídricos na RH III – Médio Paraíba do Sul;

- a Resolução CERHI-RJ nº 203, de 24 de outubro de 2018, que dispõe sobre 
a atualização do PPU da metodologia da cobrança pelo uso dos recursos 
hídricos na RH VII – Rio Dois Rios;

- a Resolução CERHI-RJ nº 204, de 24 de outubro de 2018, que dispõe sobre 
a atualização do PPU da metodologia da cobrança pelo uso dos recursos 
hídricos na RH IX – Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana;

- a Nota Técnica nº 01/2018/COAGUA/SUBSEGH/SEA, de 1º de novembro de 2018;

Resolve:

Art. 1º - Dar publicidade à variação do Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo – IPCA do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
– IBGE dos últimos 12 meses apurado em setembro de 2018, equivalente a 
4,53%, para atualização dos preços públicos unitários cobrados pelo uso de 
recursos hídricos de domínio do Estado do Rio de Janeiro, conforme determi-
na a Resolução CERHI-RJ nº 197, de 15 de agosto de 2018.

Parágrafo único – Os Preços Públicos Unitários (PPUs) de cobrança pelo uso 
de recursos hídricos de domínio do Estado do Rio de Janeiro, a vigorar em 
2019, por setor usuário, para cada comitê de bacia atuante no Estado do Rio 
de Janeiro será:
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Comitê de Bacia Região 
Hidrográfica Setor Usuário PPU (R$/m3)

Baía de Ilha Grande RH I

Saneamento, Indústria e outros 0,05

Agropecuária 0,05

Aquicultura 0,05

Guandu RH II

Saneamento, Indústria e outros 0,0418

Agropecuária 0,0418

Aquicultura 0,0418

Médio Paraíba do Sul RH III

Saneamento, Indústria e outros 0,05

Agropecuária 0,00125

Aquicultura 0,001

Piabanha RH IV

Saneamento, Indústria e outros 0,05

Agropecuária 0,00125

Aquicultura 0,001

Baía de Guanabara RH V

Saneamento, Indústria e outros 0,0418

Agropecuária 0,0418

Aquicultura 0,0418

Lagos São João RH VI

Saneamento, Indústria e outros 0,0418

Agropecuária 0,0010

Aquicultura 0,0008

Rio Dois Rios RH VII

Saneamento, Indústria e outros 0,08

Agropecuária 0,002

Aquicultura 0,0016

Macaé e das Ostras RH VIII

Saneamento, Indústria e outros 0,05

Agropecuária 0,05

Aquicultura 0,05

Baixo Paraíba e 
Itabapoana RH IX

Saneamento, Indústria e outros 0,05

Agropecuária 0,00125

Aquicultura 0,001
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Art. 2º – O cálculo da cobrança pelo uso de recursos hídricos de domínio 
do Estado do Rio de Janeiro, realizado com base nos mecanismos e valores 
definidos pelo CERHI-RJ para o exercício 2019, será efetuado considerando os 
preços públicos unitários constantes do anexo. 

Art. 3º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 

Rio de Janeiro, 26 de dezembro de 2018. 

MARCUS DE ALMEIDA LIMA 

Presidente do Conselho Diretor do INEA
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RESOLUÇÃO INEA Nº 167, 
DE 26 DE DEZEMBRO DE 2018

ESTABELECE OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATI
VOS, A SEREM ADOTADOS PELAS ENTIDADES DELE
GATÁRIAS DE FUNÇÕES DE AGÊNCIAS DE ÁGUA, PARA 
DOAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS 
PROVENIENTES DAS RECEITAS DA COBRANÇA PELOS 
USOS DE RECURSOS HÍDRICOS, FOMENTADOS PELOS 
COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS EM PROJETOS 
DE SUA ALÇADA, NOS TERMOS DA COMPETÊNCIA 
ESTABELECIDA NO ART. 5º DA LEI ESTADUAL Nº 5.639, 
DE 06 DE JANEIRO DE 2010.

O PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETOR DO INSTITUTO ESTADUAL DO 
AMBIENTE (INEA), reunido no dia 19 de dezembro 2018, no uso das atri-
buições legais que lhe confere a Lei Estadual nº 5.101, de 04 de outubro de 
2007, o art. 8º, XVIII do Decreto Estadual nº 41.628, de 12 de janeiro de 2009, 
na forma que orienta o Parecer RD nº 02/2009, da Procuradoria do INEA e 
conforme processo administrativo E- 07/001.100198/2018,

Considerando:

- o estabelecido no caput do artigo 37 da CRFB/88, observando seus princí-
pios, sejam os expressos e os implícitos.

- a demanda recorrente para a destinação dos bens adquiridos com recursos das 
subcontas dos CBHs em cumprimento de seus programas e ações consoante às 
competências atribuídas pela Lei Estadual nº 3.239, de 02 de agosto de 1999.

- o disposto na Lei Estadual nº 5.639, de 06 de janeiro de 2010, que observa a 
natureza jurídica dos bens públicos destinados ao contrato de gestão com as 
Entidades Delegatárias mediante permissão de uso.
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- a previsão legal estabelecida na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 
1993, para o tratamento das alienações de bens públicos imóveis e móveis 
pela Administração Pública.

- a previsão legal estabelecida na Lei Federal nº 10.406, de 10 de janeiro de 
2002, que institui o Código Civil que define em seu artigo 99, III e parágrafo 
único, os bens públicos dominiais.

- a competência do INEA para estabelecimento de normas a serem seguidas 
pelas entidades delegatárias.

- a ausência de Resolução que trate do tema para fins da alienação destes bens 
pela Entidade Delegatária em solicitação do Comitê de Bacia Hidrográfica.

Resolve:

Capítulo I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º. Esta Resolução estabelece os procedimentos administrativos, a serem 
adotados pelas Entidades Delegatárias de funções de Agências de Água, para 
doação dos bens móveis, relacionados no ANEXO I, adquiridos com recursos 
financeiros provenientes das receitas da cobrança pelos usos de recursos 
hídricos, subconta comitês.

Parágrafo único – Os bens mencionados no caput deste artigo serão adqui-
ridos por fomento pelos Comitês de Bacias Hidrográficas em projetos de sua 
alçada, na forma da Lei Estadual nº 3.239/1999 e conforme a competência 
para tanto na Lei Estadual nº 5.639/2010, de forma objetiva e cumprindo a 
legalidade necessária para este fim.

Art. 2º. Esta Resolução estabelece para todos os fins, a possibilidade de trans-
ferência dos bens adquiridos, pela Entidade Delegatária, provenientes das 
receitas da cobrança pelos usos de recursos hídricos, por meio do instituto 
jurídico da doação.

Parágrafo único – A doação prevista no caput deste artigo que deverá observar 
os princípios constantes no artigo 37, caput da CRFB/88 e demais estruturas 
normativas sob a mesma ordem admitidas pelo direito pátrio.
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Capítulo II

DO PROCEDIMENTO

Art. 3º. Compreende-se como o ato administrativo de transferência de bens 
por meio do instituto jurídico da doação, na forma desta Resolução, aquela 
fomentada ou solicitada por parte dos Comitês de Bacias Hidrográficas, que 
poderá ser realizada diretamente pela Entidade Delegatária.

§1º. O bem, objeto da doação, deverá estar previsto e autorizado pelo Órgão 
Gestor na forma do rol presente no ANEXO I, com observância do necessário 
processo administrativo interno a delegatária.

§2º. O documento denominado ANEXO I é uma lista de itens que órgão 
gestor autoriza expressamente a doação, desde que respeitas as condições e 
procedimentos descritos nesta Resolução.

§3º. O processo administrativo para a doação do bem deverá conter a justifi-
cativa e observar o interesse público por intermédio de operação administra-
tiva da Entidade Delegatária, como preconizam os procedimentos inerentes 
a Resolução INEA nº 13, de 05 de julho de 2010, ou outra que vier sucedê-la 
sem prejuízos.

§4º. O processo administrativo que tratar das transferências de bens previstos 
no ANEXO I, será tramitado pela Entidade Delegatária, após solicitação do 
CBH para as identificações necessárias e demais tramites internos.

§5º. A Entidade Delegatária deverá proceder em processo administrativo 
pertinente referindo-se à aquisição do eventual bem o seu registro patrimo-
nial interno, tal como, após a doação do mesmo deverá fazer a baixa deste, 
fazendo ambos os procedimentos constarem expressamente nos autos que 
lhe ocasionarem.

§6º. Após a doação de quaisquer dos bens relacionados no ANEXO I, a 
Entidade Delegatária dará ciência ao INEA por escrito, acerca da quantidade, 
sua descrição e respectivo destinatário do bem e seu valor, para fins de con-
trole patrimoniais, estando disponível integralmente para a consulta deste.

§7º. A Entidade Delegatária enquanto permissionária dos bens conforme con-
trato de gestão, deverá apenas realizar a tramitação administrativa no tocante 
a transferência dos bens, sendo o fomento realizado pelos respectivos CBHs 
após a observância do rol constante do ANEXO I.

RESOLUÇÃO INEA Nº 167/18
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§8º. O Ato Administrativo de transferência por doação deverá ser motivado 
formalmente pelos respectivos CBHs, observando dentre outros fatores sem 
dispensá-los a presença do princípio da impessoalidade para a sua prática.

Art. 4º - A possibilidade de transferência dos bens adquiridos com o emprego 
de recursos públicos que pertence a esta Resolução deverá obedecer ao 
constante do art. 49 da Lei Estadual nº 3.239/1999.

Art. 5º- O processo administrativo, da Entidade Delegatária, que tratará da 
transferência dos bens adquiridos com o emprego de recursos públicos por 
meio de doação deverá obedecer às seguintes etapas:

I – Solicitação formal do CBH à Entidade Delegatária;

II – Instauração de processo administrativo exclusivo para a transferência via 
doação com todos os elementos da solicitação inclusive com a motivação 
presente nos autos pelo representante do CBH; 

III – Verificação de legalidade em conformidade com o ANEXO I;

IV – Verificação e manifestação do departamento financeiro/contábil da 
Entidade Delegatária se a transferência gerará ônus financeiro e tributário;

V – Verificação e manifestação da assessoria jurídica da Entidade Delegatária;

VI – Processamento pela Entidade Delegatária dos trâmites administrativos 
para transferência do bem.

§1º. Deverá ser apurado expressamente no processo administrativo da 
Entidade Delegatária referente ao bem que será disponibilizado para trans-
ferência por doação, o levantamento dos custos financeiros, tributários, 
notariais, se houver, que por ventura advirem desta relação jurídica e serem 
remetidos aqueles responsáveis pelo seu recolhimento para a conclusão do 
processo administrativo.

§2º. A tramitação mencionada no caput deste artigo, não considera o pro-
cessamento realizado para a aquisição do bem se for o caso, onde deverá ser 
realizado em processo administrativo diverso obedecendo os procedimentos 
inerentes a Resolução INEA nº 13, de 05 de julho de 2010, ou outra que vier 
sucede-la sem prejuízos.

Art. 6º- Caso o objeto da doação seja utilizado para finalidade distinta daquela 
prevista conforme justificativa constante dos autos do processo administrativo 
que a originou, a doação poderá ser revogada unilateralmente, pela entidade 
delegatária, sem que caiba ao donatário indenização de qualquer natureza.

RESOLUÇÃO INEA Nº 167/18
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Capítulo III

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 7º- As entidades delegatárias deverão instruir os Comitês de Bacia 
Hidrográfica acerca do cumprimento das regras estabelecidas para qualquer 
transferência por meio do instituto jurídico da doação, em seu aspecto nor-
mativo ou principiológico.

Art. 8º- Compreende-se para todos os fins sendo o titular de qualquer das 
transferências decorrentes desta Resolução o Órgão Gestor, tal qual deter-
mina a Lei vigente, onde por meio do ANEXO I, promove expressamente 
através desta lista de bens possíveis a delegação do ato administrativo para 
Entidade Delegatária por solicitação dos Comitês de Bacias Hidrográficas 
para a efetiva doação.

Art. 9º- Os casos omissos nesta resolução serão decididos pelo Órgão Gestor.

Art. 10- Esta Resolução entra em vigor em 01/01/2019.

Rio de Janeiro, 26 de dezembro de 2018.

MARCUS DE ALMEIDA LIMA

Presidente do Conselho Diretor do INEA

RESOLUÇÃO INEA Nº 167/18
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Descrição do Bem Quantidade Nota Fiscal Nº Patrimônio ED
Notebook

Tablet
GPS

Bicicleta
Relógio

Aparelho Celular
....

ANEXO I 
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RESOLUÇÃO INEA Nº 168, 
DE 28 DE DEZEMBRO DE 2018

ESTABELECE PROCEDIMENTOS PARA A CELEBRAÇÃO 
E EXECUÇÃO DOS CONTRATOS DE GESTÃO ENTRE O 
INEA E AS ENTIDADES DELEGATÁRIAS COM FUNÇÕES 
DE COMPETÊNCIA DAS AGÊNCIAS DE ÁGUAS.

O PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETOR DO INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE 
(INEA), reunido no dia 19 de dezembro 2018, no uso das atribuições legais que lhe confe-
re a Lei Estadual nº 5.101, de 04 de outubro de 2007, o art. 8º, XVIII do Decreto Estadual 
nº 41.628, de 12 de janeiro de 2009, na forma que orienta o Parecer RD nº 02/2009, 
da Procuradoria do INEA e conforme processo administrativo E-07/001.100199/2018,

Considerando:

- o disposto na Lei nº 3.239, de 02 de agosto de 1999;

Resolve: 

Art. 1º - Estabelece procedimentos para a celebração e execução dos Contratos 
de Gestão entre o INEA e as Entidades Delegatárias com funções de competên-
cia das Agências de Águas, constantes nos ANEXOS I e II desta Resolução.

Art. 2º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as dis-
posições em contrário, em especial a Resolução INEA nº 44, de 28/11/2011, publicada 
em 07/12/2011, e a Resolução INEA nº 99, de 24/10/2014, publicada em 04/11/2014.

Rio de Janeiro, 28 de dezembro de 2018.

MARCUS DE ALMEIDA LIMA

Presidente do Conselho Diretor do INEA
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RESOLUÇÃO INEA Nº 168/18

ANEXO I

I – 1. Definição

Entidade Delegatária

Entidades sem fins lucrativos com obrigatoriedade de investimento de seus excedentes finan-
ceiros, no desenvolvimento das próprias atividades, vedada a sua distribuição entre os seus as-
sociados, conselheiros, diretores ou doadores, que receberão delegação do Conselho Estadual 
de Recursos Hídricos – CERHI para exercer funções de competência de Agência de Água.

I - 2. Requisitos para celebração
Todas as entidades interessadas em exercer as funções de competências das Agências 
de Águas deverão apresentar os documentos de habilitação indicados abaixo:

Documentos para celebração
Entidade Delegatária

1 - Programa de Trabalho e anexos

2 - Qualificação dos representantes da Entidade (CPF, RG, Profissão e comprovada
competência e experiência na área de recursos hídricos)

3 - Estatuto ou Contrato Social da Delegatária

4 - Ata da eleição da Diretoria

5 - Comprovante de Situação Cadastral - CNPJ - Receita Federal

6 - Certidão Negativa de Débito - CND/INSS - Receita Federal

7 - Certidão de Regularidade de Tributos Federais e Dívida Ativa da União / PGFN - Receita Federal

8 - Certificado de Regularidade do FGTS/CEF - Caixa Econômica Federal

9 - Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual

10 - Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal

11 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho

12 - Ato que considera de Utilidade Pública a Entidade Delegatária e sua publicação

13 - Balanço Geral (Patrimonial)

14 - Documento informando a agência e o número da conta corrente específica

INEA
1 - Resolução do CERHI-RJ

2 - Resolução do Comitê de Bacia Hidrográfica (CBH)

3 - Ofício do CBH de aceite da Entidade Delegatária

4- Minuta do Contrato de Gestão

Em caso de necessidade poderão ser exigidos, pelos departamentos compe-
tentes, outros documentos.
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I - 3-  Fluxo para celebração dos Contratos de Gestão com as Entidades Delegatárias 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

                                                                                                                                                                                                                                                  

 

   
  

 

 

 

 

 

 

A COAGUA solicita o empenho 
e a liquidação junto a GEFIN 
(Conforme cronograma de 
desembolso) . 

Não 

Sim 

A Subsecretaria recebe 
documentos para 
instruir o processo.  

A documentação é 
encaminhada para 
Protocolo para abrir o 
processo.  

O processo é encaminhado 
à COEXEC para solicitar 
reserva orçamentária e 
empenho.  

A COEXEC autoriza reserva e 
empenho encaminha para 
ASPLAN para a reserva do valor 
aprovado na subconta da 
respectiva região hidrográfica.  

Após a reserva o 
processo retorna 
para COAGUA 

Início 

A COAGUA providencia  
as assinaturas do 
Contrato de Gestão. 

 

A COAGUA envia o 
processo para a análise da 
Procuradoria e chancela do 
Contrato de Gestão. 

A COAGUA cumpri as 
exigências da 
Procuradoria. 

A COAGUA elabora minuta 
do Contrato de Gestão. 

A COAGUA inclui informação 
sobre o Contrato de Gestão no 
Sistema Integrado de Gestão 
Fiscal do TCE- SIGFIS  

Houve 
exigência 

A COAGUA recebe 
parecer da 
Procuradoria. 

Do Documentos dos requisitos I – 1.  

 

Inicia-se a execução do 
Contrato de Gestão. 

 

I - 3. Fluxo para celebração dos Contratos de Gestão com as Entidades Delegatárias
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ANEXO II

II – 1 - Requisitos para o Repasse de Recursos para a Execução de Projetos, 
Planos, Estudos e Serviços

Documentos para repasse de recursos
Entidade Delegatária

1 - Carta ou Ofício do CBH informando a execução pela Delegatária
2 - Carta ou Ofício da Delegatária solicitando a liberação dos Recursos
3 - Resolução do Comitê que aprova os investimentos
4 - Resolução CERHI - RJ, que ratifica a resolução do Comitê
5 - Síntese do Termo de Referência (conforme II - 3 em atendimento a 
Resolução INEA nº 16/2010)
6 – Ficha de projeto (conforme II - 4 )
7 - Licença ambiental junto ao órgão competente (se for o caso )

INEA
1 - Carta COAGUA (resposta ao Ofício Comitê)
2 - Cópia do Contrato de Gestão e Aditivos
3 - Publicação do C.G no D.O.E.
4 - Cópia da Resolução nº 16 (procedimentos para a elaboração do 
Termo de Referência)

RESOLUÇÃO INEA Nº 168/18
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RESOLUÇÃO INEA Nº 168/18

II - 2 - Fluxo para Repasse dos Recursos para Execução de Projetos, Planos, 
Estudos e Serviços
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II - 2 - Fluxo para Repasse dos Recursos para Execução de Projetos, Planos, Estudos e Serviços 
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Recurso cai na conta da 
Entidade Delegatária 

. 

 

A COAGUA recebe 
documentos da delegatária 
para instruir o processo. 

A documentação é 
encaminhada para o 
Protocolo para abrir o 
processo.  

O processo é encaminhado à 
COEXEC para solicitar reserva  
orçamentária e empenho.  

Início 

A COEXEC autoriza reserva e 
empenho  encaminha para 
ASPLAN para a reserva do valor 
aprovado na subconta da 
respectiva região hidrográfica.  

Após a reserva o 
processo retorna 
para COAGUA 

 

A COAGUA  solicita o 
empenho e a 
liquidação junto a 
GEFIN 

  Fim 

A GEFIN realiza o empenho 
e a liquidação e devolve o 
processo para COAGUA 
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RESOLUÇÃO INEA Nº 168/18

II - 3 - Itens mínimos constantes na Síntese do Termo de Referência:

1 – Identificação;

2 - Motivação da Contratação;

3 – Descrição objetiva dos resultados almejados com a contratação;

4 – Ações e seus prazos;

5 – Valor do Investimento;

6 – Etapas/Metas.
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RESOLUÇÃO INEA Nº 168/18

II - 4 - Ficha de Projetos

Folha 8 de 9 
 
 
 
 

II ‐ 4 ‐ Ficha de Projetos 
 

1. IDENTIFICAÇÃO DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA (CBH) 
NOME DO COMITÊ: 

CBH BIG (       
) CBH PIABANHA (     )  CBH R2R (         ) 

CBH GUANDU (       
) CBH BG (     ) CBH MACAÉ E 

OSTRAS (         ) 

CBH MPS (       
) CBH LSJ (     ) CBH BPSI (         ) 

NOME DO SUBCOMITÊ (caso houver): 
  

ENDEREÇO (logradouro, número e complemento): MUNICÍPIO: CEP: 
      

TELEFONES: E-MAIL: 
(            )                                           / (             )   
Nome do Diretor Presidente: Nome do Diretor Secretário: 
2. RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO DA FICHA 
NOME: 

  
PROFISSÃO / FUNÇÃO: REGISTRO PROFISSIONAL OU IDENTIDADE: 

    
TELEFONES: E-MAIL: 
(         )                                           / (         )   
3. IDENTIFICAÇÃO DA ATIVIDADE 
SITUAÇÃO DA ATIVIDADE 
Nova Atividade (         ) 

  
  

Continuação de atividade 
financiada pelo 
FUNDRHI 

(         )    

  

  

  Nome da atividade anterior:    
  Data da aprovação:   

  Data de início:   
RESOLUÇÃO CBH E PROGRAMA / SUBPROGRAMA (indicar número da resolução aprovada pelo comitê e respectivo 
programa/subprograma referido no plano de bacia ou equivalente): 

  
NOME DA AÇÃO DELIBERADA PELO CBH (Ex.: Sistema de informações na bacia do Ribeira de Iguape, Educando as crianças da 
sub-bacia Capim Melado): 

  
TÍTULO DA ATIVIDADE (Nome da atividade, estudo, projeto, empreendimento, entre outros): 

  
DURAÇÃO PREVISTA (indicar, em meses, o prazo previsto para execução da atividade): 

  
CUSTO ESTIMADO (prever o custo estimado para execução da atividade): 

  
TIPO DA ATIVIDADE 

Estrutural (       
) Se sim, qual? 

  
  

   Canalização (         
) Obra (         ) 

   Coleta e Tratamento de Esgotos (         
) 

Recuperação de 
áreas degradadas (         ) 

   
Controle de perdas em sistemas de 
abastecimento de água 

(         
) 

Outros 
(Especificar) (         ) _____________________ 

   Controle de poluição difusa (         
)    

        

Estruturante 
(       
) Se sim, qual?     

  
 

Aquisição de Bens e Softwares (         
) 

Planejamento e 
gerenciamento de 
recursos hídricos 

(         ) 
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   Capacitação/Treinamento (         
) 

Recomposição de 
Matas Ciliares (         ) 

   Educação ambiental (         
) 

Outros 
(Especificar) (         ) _____________________ 

   Estudos e Projetos (         
) 

 

  

            
LOCALIZAÇÃO  
Bacia 
Hidrográfica:  Sub- Bacia:   

Municípios:  Coordenadas 
geográficas (se 
aplicável): 

  

4. INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE 
RESUMO (apresentar uma síntese da atividade identificando o problema existente, a estratégia de solução e os ganhos esperados para a 
região): 

  

OBJETIVOS (descrever os propósitos da atividade de forma clara, suscinta e realista, compatibilizadas com o respectivo plano de 
trabalho): 

  

METAS (descrever as etapas necessárias para obtenção do resultado): 

  

JUSTIFICATIVA (Informar as razões pelas quais a atividade deve ser elaborada e como poderá contribuir para a solução ou 
amenização dos problemas identificados. Uma atividade é justificável pela contribuição que pode proporcionar para a solução dos 
problemas ambientais identificados, por meio do processo de conscientização pública, da difusão de informações, da sensibilização, da 
formação de hábitos, atitudes e comportamentos, individuais e comunitários, com visão sistêmica e busca assegurar a sustentabilidade 
regional. Nesta etapa é importante demonstrar conhecimento do problema, de sua interferência no contexto local e regional): 
  
PÚBLICO ALVO (indicar quem será os beneficiados pela execução desta atividade, assim como a população atendida): 

  

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (anexar o cronograma físico-financeiro para acompanhamento do desenvolvimento da ação e 
a programação da liberação dos recursos): 
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RESOLUÇÃO INEA Nº 171, 
 DE 27 DE MARÇO DE 2019

APROVA A NOPINEA37.R0 – CRITÉRIOS, DEFINIÇÕES 
E CONDIÇÕES PARA OUTORGA DE DIREITO DE USO 
DE RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS (OUTSUP)

O PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETOR DO INSTITUTO ESTADUAL DO 
AMBIENTE (INEA), reunido no dia 20 de março de 2019, no uso das atri-
buições legais que lhe confere a Lei Estadual nº 5.101, de 04 de outubro de 
2007, o art. 8°, XVIII do Decreto Estadual n° 41.628, de 12 de janeiro de 2009, 
na forma que orienta o Parecer RD n.º 02/2009, da Procuradoria do INEA 
e conforme processo administrativo E- 07/002.002355/2019,

Considerando:

- que as Leis Federal nº. 9.433, de 08 de março de 1997, Estadual nº. 3.239, 
de 02 de agosto de 1999, que instituíram as respectivas Políticas Nacional 
e Estadual de Recursos Hídricos e estabeleceram a outorga de direito de uso, 
seu cadastro de usuários e a cobrança pelo uso dos recursos hídricos como 
instrumentos destas citadas Políticas

- a Lei Estadual n°. 5101, de 04 de outubro de 2007, e o Decreto nº 41.628 de 
12 de janeiro de 2009 que estabelece a estrutura organizacional do Instituto 
Estadual do Ambiente – INEA, órgão gestor e executor da política estadual de 
recursos hídricos e o responsável pela preservação, conservação e controle 
dos corpos hídricos, superficiais e subterrâneos, de domínio do Estado do Rio 
de Janeiro, em consonância com a Lei nº. 650, de 11 de janeiro de 1983, com 
os Decretos nº. 15.159, de 24 de julho de 1990, nº. 2.330, de 08 de janeiro de 
1979, bem como com a Lei nº. 4247, de 16 de dezembro de 2003;

- a Portaria INEA PRES n.º 825, de 23 de janeiro de 2019, que criou o Grupo 
de Trabalho criado para revisar a Portaria SERLA n.º 567, de 07/05/2007 e 
a Resolução INEA n.º 162, de 26/12/2018.

-o Decreto Estadual Nº 44.820, de 02/06/2014, que Dispõe sobre o Sistema 
de Licenciamento Ambiental (SLAM) e dá outras providências
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- a imprescindibilidade do estabelecimento e a constante revisão de normas que 
orientem os procedimentos administrativos, especialmente aqueles referentes 
à outorga de direito de uso de recursos hídricos;

- a necessidade de agilização, atualização e simplificação dos procedimentos 
para a concessão de outorga de direito de uso dos recursos hídricos de domí-
nio do Estado do Rio de Janeiro, e demais instrumentos relacionados ao uso 
de recursos hídricos.

- ser fundamento da Política Nacional de Recursos Hídricos a gestão das águas 
na perspectiva da bacia hidrográfica, e ser sua diretriz geral de ação a articu-
lação da União com os Estados tendo em vista o gerenciamento dos recursos 
hídricos de interesse comum, na forma dos artigos 1º e 4º da Lei nº. 9.433, de 
8 de janeiro de 1997.

- o crescente número de solicitações de outorga desde a criação do Instituto 
Estadual do Ambiente e a necessidade de ajuste dos procedimentos de outorga 
diante da preocupação dos usuários em garantir a disponibilidade de água em 
razão de sua limitação.

- a racionalização do regulamento dos procedimentos de outorga editado 
pela extinta Fundação Superintendência Estadual de Rios e Lagoas (SERLA) de 
modo atualizá-lo e adequá-lo.

Resolve:

Art. 1º- Aprovar a Norma Operacional – NOP-INEA-37.R-0 - Critérios, Definições e Con-
dições para Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos Superficiais (Out- Sup).

Art. 2º - Caberá à Gerência de Publicação e Acervo Técnico (GEPAT), publicar 
a NOP-INEA-37.R-0, no site do INEA ( www.inea.rj.gov.br ), Boletim de Serviço.

Art. 3º- Revogar as Portarias Serla n.º 567, de 07 de maio de 2007, 462 de 10 de 
junho de 2006 e 479, de 21 de setembro de 2006, e a Resolução INEA n.º 162, 
de 26 de dezembro de 2018.

Art. 4º- Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 27 de março de 2019

CLAUDIO BARCELOS DUTRA
Presidente

RESOLUÇÃO INEA Nº 171/19
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CRITÉRIOS, DEFINIÇÕES E CONDIÇÕES PARA OUTORGA DE 
DIREITO DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS

1. OBJETIVO
Estabelecer critérios e condições para a concessão, renovação, averbação, 
transferência, desistência e cancelamento de Outorga de Direito de Uso de 
Recursos Hídricos de domínio do Estado do Rio de Janeiro em corpos hídricos 
superficiais, nos termos das normas pertinente, e orientar os interessados 
acerca da documentação necessária.

2. CAMPO DE APLICAÇÃO
2.1 Esta norma se aplica especificamente aos requerimentos de Outorga de 
Uso de Recursos Hídricos para derivação, captação de água ou lançamento 
de efluentes em corpos hídricos superficiais de domínio do Estado do Rio de 
Janeiro, a cargo dos setores do INEA que detenham atribuição de analisá-los 
e deferi- los, regulamentando o procedimento no âmbito do INEA e estabele-
cendo regras a serem observadas pelos usuários/requerentes, sociedade 
e outros órgãos interessados, de forma mais abrangente.

2.2 Estão sujeitos à Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos as deri-
vações e captações superficiais com vazão superior a 0,4 litros por segundo 
(1,44 m³/h) e seus respectivos lançamentos.

2.3 Os lançamentos de efluentes em corpos hídricos, independente da vazão 
e/ou volume, provenientes de outras fontes de abastecimento estão obrigados 
à obtenção de Outorga.

2.4 Usos com vazão inferior serão considerados insignificantes e são objeto 
de requerimento de Certidão Ambiental de Uso Insignificante de Recursos 
Hídricos, e seguem os critérios da NOP-INEA-40.

2.5 Para efeitos desta norma não serão contemplados os usuários cujo uso tenha 
por finalidade o aproveitamento hidrelétrico e mineração (extração de areia), 
que deverão seguir os critérios da NOP- INEA-41 e NOP-INEA-42, respectivamente.

2.6 Em razão de a Lei estadual nº 3239/99 estabelecer a bacia hidrográfica 
como unidade territorial para a gestão dos recursos hídricos do Estado, não 
são passíveis de outorga pelo INEA os usos provenientes das seguintes fontes:

2.6.1 Captação de águas meteóricas (ex. chuva) captadas sem interação com 
corpos hídricos superficiais ou subterrâneos;

RESOLUÇÃO INEA Nº 171/19
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2.6.2 Captação de água ou lançamento de efluentes no mar;

2.6.3 Água de reuso, inclusive quando a fonte primária da água tenha sido 
outorgada pelo INEA; e,

2.6.4 Captação de água e lançamento de efluentes em rios de domínio da 
União ou de outros Estados, usos que deverão ser requeridos junto à Agência 
Nacional de Águas e aos órgãos de gestão de recursos hídricos do Estado 
detentor do domínio do corpo hídrico a ser utilizado.

2.7 Somente será concedida a Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos 
aos requerentes que cumprirem os termos dispostos nesta norma e na legis-
lação pertinente.

2.8 Esta norma passará a vigorar a partir da data da sua publicação.

3. DEFINIÇÕES

TERMO / SIGLA OBJETO

ANA Agência Nacional de Águas.

CNRH Conselho Nacional de Recursos Hídricos.

CNARH Cadastro Nacional de Usuários de Recursos Hídricos.

REGLA Sistema Federal de Regulação de Usos, da Agência 
Nacional de Águas.

SLAM Sistema de Licenciamento Ambiental.

Águas meteóricas Águas encontradas na atmosfera em quaisquer de seus 
estados físicos.

Águas superficiais
Corpos hídricos que se encontram com a superfície livre (em 
contato direto com a atmosfera), ou seja, acima da superfície 
topográfica tais como: em rios, lagos, lagoas e reservatórios.

Águas de domínio 
Estadual

São de domínio do Estado as águas superficiais quando 
nascem e deságuam dentro do mesmo Estado (no mar ou 
em outro corpo hídrico) e todas as águas subterrâneas. 
Existem as exceções: as águas acumuladas (represas, 
lagos, barragens etc.) por obra da União, os trechos de 
rios que atravessam áreas protegidas nacionais (parques, 
reservas biológicas etc.) e as reservas indígenas.
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TERMO / SIGLA OBJETO

Águas de domínio 
Federal

São águas de domínio da União os rios e lagos (portanto, 
águas superficiais) em áreas de seu domínio, que banhem 
mais de um estado, que são fronteiras com outros 
estados ou países, ou águas acumuladas em açudes 
decorrentes de obras da União.

Aproveitamento 
Hidrelétrico ou 
Hidroenergético

É o aproveitamento de um curso d'água para produção 
de energia elétrica, podendo ser feito com ou sem 
acumulação de água. No primeiro caso, executa- se o 
represamento com capacidade para acumular, durante a 
época de chuvas, um volume de água suficiente para que 
seja atravessado o período de seca. No segundo caso, 
não existe a interrupção do escoamento natural do curso 
d'água, que passa pelas turbinas e vertedouro, denomi-
nando-se aproveitamento hidrelétrico a fio d'água.

Balanço Hídrico Estimativa detalhada da diferença entre a disponibilidade de 
água e a demanda pela água dentro de uma bacia hidrográfica.

Captação Retirada de água em corpos hídricos superficiais.

Cobrança pelo uso 
dos recursos hídricos

É um dos instrumentos de gestão de recursos hídricos, 
essencial para criar as condições de equilíbrio entre as forças 
da oferta (disponibilidade de água) e da demanda, promo-
vendo, em consequência, a harmonia entre os usuários 
competidores, ao mesmo tempo em que também promove 
a redistribuição dos custos sociais, a melhoria da qualidade 
dos efluentes lançados, além de oportunizar a formação de 
fundos financeiros para as obras, programas e intervenções 
para melhoria das condições ambientais da bacia.

Corpo Hídrico Denominação genérica para qualquer manancial hídrico; curso 
d'água, trecho de rio, lago, lagoa ou aquífero subterrâneo.

Consumo e higiene 
humana

Finalidade de uso em que está prevista a utilização de 
água para consumo humano.

Curso d’água É qualquer corpo hídrico fluente, como rios, córregos, 
riachos, ribeirões, entre outros.

Disponibilidade 
Hídrica

É a quantidade de água disponível, em um ponto do corpo 
hídrico, definida a partir das características hidrológicas do 
curso d’água e o volume outorgado na bacia correspondente. 
Considera-se também disponibilidade como sendo a diferença 
entre o volume outorgável e o volume outorgado.
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TERMO / SIGLA OBJETO

Lançamento
Toda emissão ou despejo de resíduos líquidos ou gasosos 
em corpos d'água após o uso das águas em qualquer 
atividade ou empreendimento.

Medidor de Vazão Aparelhos utilizados para medir o consumo de água. 
(Exemplos: Hidrômetro, Calha Parshall etc.).

Nascente ou olho 
d’água

Local onde aflora naturalmente, mesmo que de forma in-
termitente, a água do lençol freático. A água da nascente 
é o elemento que dá origem aos cursos d’água.

Outorga de Direito 
de Uso de Recursos 
Hídricos

Ato administrativo mediante o qual a autoridade outorgante 
faculta ao outorgado o direito de uso de recurso hídrico, 
por prazo determinado, nos termos e condições expressas 
no respectivo ato, mediante o pagamento pelo uso.

Ponto de 
Interferência (PI)

Um poço (para água subterrânea), uma captação superficial 
ou lançamento de efluentes em corpo hídrico.

Q95
É a vazão de referencia determinada estatisticamente, 
garantida em 95% do período de tempo em um ponto do 
corpo hídrico.

Sistema de outorga Sistema / Banco de dados utilizado pelo INEA para 
cadastro dos usuários de recursos hídricos.

4. RESPONSABILIDADES GERAIS

SETORES -INEA RESPONSABILIDADES

Requerente ou 
Usuário

• Fornecer documentos exigidos para abertura de processos.
• Atender as exigências do INEA.
• Conceder acesso aos servidores do INEA ao local onde 

se encontra o PI quando solicitado.
• São de responsabilidade exclusiva de todo e qualquer 

usuário os impactos causados ao meio ambiente e a 
terceiros, em decorrência de uso dos recursos hídricos 
em desconformidade com os termos da outorga e das 
normas vigentes e, ainda, por condições inadequadas 
de manutenção, operação e/ou funcionamento de obras 
hidráulicas e instalações que interfiram no corpo hídrico
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SETORES -INEA RESPONSABILIDADES

Responsável 
Técnico

• Confeccionar relatórios técnicos, de forma integral, 
responsabilizando-se tecnicamente e legalmente 
quanto às informações declaradas.

• Responder ao órgão ambiental, ao seu respectivo conse-
lho de classe e à sociedade civil pela qualidade, eficácia 
e segurança dos serviços prestados ao requerente

Gerência de 
Atendimento (GA)

• Verificar o enquadramento do código do procedimen-
to, o valor da indenização de custeio do instrumento 
requerido, e conferir os documentos apresentados 
juntamente com o formulário de requerimento.

• Autuar o processo de Outorga de Direito de Uso 
de Recursos Hídricos ou Certificado de Reserva de 
Disponibilidade Hídrica após avaliação e conferência 
dos documentos do requerimento.

• Entregar ao requerente o documento SLAM ou o 
indeferimento do requerimento, quando o processo 
for autuado em meio físico

Agências Regionais

• Verificar o enquadramento do código do procedimen-
to, o valor da indenização de custeio do instrumento 
requerido, e conferir os documentos apresentados 
juntamente com o formulário de requerimento.

• Autuar o processo de Outorga de Direito de Uso 
de Recursos Hídricos ou Certificado de Reserva de 
Disponibilidade Hídrica após avaliação e conferência 
dos documentos do requerimento.

• Vistoriar e elaborar respectivo relatório, emitir 
Notificações, Autos de Constatação e Autos de 
Infração, quando couber.

• Ratificar os dados da autorização (Certidão Ambiental de 
Uso Insignificante de Uso de Recursos Hídricos e/ou Outorga 
de Direito de Uso de Recursos Hídricos) no CNARH/REGLA.

• Cadastrar os PIs no sistema de outorga após conclusão 
de análise do requerimento.

• Análise do requerimento e aprovação dos pareceres de 
deferimento ou indeferimento da Outorga de Direito 
de Uso de Recursos Hídricos.

• Entregar ao requerente o documento SLAM ou o 
indeferimento do requerimento, quando o processo 
for autuado em meio físico.
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SETORES -INEA RESPONSABILIDADES

• Gerar, emitir e assinar a Outorga de Direito de Uso de 
Recursos Hídricos.

• A atuação das Agências Regionais, no cumprimento 
das responsabilidades/atribuições relacionadas à 
análise e emissão de Outorgas está condicionada ao 
atendimento de critérios e procedimentos estabeleci-
dos em norma específica.

Serviço de 
Regulação de 
Recursos Hídricos 
(SEREG)

• Auxiliar o usuário na solução de dúvidas sobre o 
preenchimento do Cadastro Nacional de Usuários de 
Recursos Hídricos (CNARH/REGLA).

• Apoiar e capacitar os técnicos das Agências Regionais e 
do SEORH, nos procedimentos e utilização do CNARH.

• Ratificar os dados de autorização (Certidão Ambiental 
de Uso Insignificante de Uso de Recursos Hídricos e/
ou Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos) no 
CNARH/REGLA;

• Calcular os valores de cobrança para os usos outorgados.
• Inserir os usuários outorgados no sistema de controle 

de pagamentos (REMESSA) e acompanhar o pagamen-
to das parcelas.

Serviço de Outorga 
de Recursos 
Hídricos (SEORH)

• Análise do requerimento e emissão de parecer final 
para Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos.

• Vistoriar e elaborar o respectivo relatório, emitir 
Relatos Técnicos, Notificações e Autos de Constatação, 
quando couber.

• Ratificar os dados de autorização (Certidão Ambiental 
de Uso Insignificante de Uso de Recursos Hídricos e/
ou Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos) no 
CNARH/REGLA.

• Cadastrar os PIs no sistema de outorga após conclusão 
de análise do requerimento.

Serviço de 
Hidrologia e 
Hidráulica (SEHID)

• Elaborar e/ou avaliar estudos de vazões mínimas para 
subsidiar os cálculos de disponibilidade hídrica para as 
captações superficiais.

• Emitir parecer técnico indicando a existência ou não 
de disponibilidade hídrica no ponto de interferência, 
quando requerido.
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SETORES -INEA RESPONSABILIDADES

Diretoria de Gente 
e Gestão (DIGGES)

• Fornecer infraestrutura e condições para capacitação 
dos servidores

Gerência de 
Licenciamento de 
Recursos Hídricos 
(GELIRH)

• Revisar e aprovar os pareceres de deferimento ou in-
deferimento de Outorga de Direito de Uso de Recursos 
Hídricos, elaborados pelo SEORH.

Diretoria de 
Licenciamento 
Ambiental (DILAM)

• Aprovar os pareceres de deferimento ou indeferimen-
to de Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos, 
anuídos pela GELIRH.

• Dar ciência ao requerente quando do indeferimento 
do requerimento.

• Gerar, emitir e assinar o ato de Outorga de Direito de 
Uso de Recursos Hídricos.

Coordenadoria 
Geral de 
Fiscalização 
(COFIS)

• Fiscalizar o local onde se localizam os PIs.
• Emitir Notificações, Autos de Constatação e Autos de 

Infração.

5. CONSIDERAÇÕES
5.1 A obtenção da Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos representa 
mero direito de uso, precário, não implicando em alienação total ou parcial 
das águas, por tratar-se de bem de domínio público inalienável.

5.2 O instrumento de outorga de direito de uso dos recursos hídricos tem por 
objetivo disciplinar, assegurar, harmonizar e controlar os usos da água, garantindo 
a todos os usuários o acesso à água de forma compatível com os usos múltiplos, 
a preservação dos ecossistemas e a proteção contra os efeitos da super-explotação, 
rebaixamento do nível piezométrico e contaminação dos aquíferos.

5.3 O ato administrativo de outorga não exime o outorgado do cumprimento 
das normas ambientais em vigor ou das exigências de outros órgãos e entida-
des competentes.

5.4  A outorga de direito de uso dos recursos hídricos será conferida em con-
formidade com os respectivos Planos de Bacia, quando existentes.

5.5 Durante a análise do processo, além da documentação estabelecida nesta 
Norma, documentos adicionais poderão ser solicitados em virtude de especi-
ficidades de cada caso.
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6. CRITÉRIOS GERAIS PARA OUTORGA DE DIREITO DE USO
6.1 DISPONIBILIDADE HÍDRICA SUPERFICIAL

6.1.1 A disponibilidade hídrica superficial é avaliada e calculada exclusiva-
mente pelo Serviço de Hidrologia e Hidráulica (SEHID) do INEA e todos os pro-
cessos de requerimento de Direito de Uso de Recursos Hídricos superficiais 
serão submetidos ao SEHID para avaliação do balanço hídrico.

6.1.2 O cálculo de disponibilidade hídrica dos corpos hídricos do Estado do 
Rio de Janeiro terá como referência a vazão “Q95”, definida como a vazão que 
ocorre com uma frequência de 95% do tempo.

6.1.3 A vazão máxima outorgável corresponde a 40% da Q95, sendo possível 
a utilização de vazão superior, quando se tratar de abastecimento público 
e usos não consuntivos, desde que devidamente justificado e aprovado pela 
equipe técnica do INEA.

6.1.4 O cálculo da vazão de referência (Q95) deverá ser realizado a partir da 
análise estatística de séries históricas de vazão do curso d'água em causa, ou, na 
inexistência de série histórica, a partir de estudos de regionalização ou estudos 
similares disponíveis, de acordo com os critérios técnicos estabelecidos pelo INEA.

6.1.5 O requerente poderá apresentar estudos hidrológicos, para os corpos 
hídricos de interesse, com objetivo de complementar as informações a serem 
avaliadas pelo SEHID.

6.2 ABASTECIMENTO PÚBLICO

6.2.1 Em regiões servidas por rede de abastecimento público, a concessão 
da outorga observará o disposto no Decreto nº 40.156, de 17 de outubro de 
2006, e na Portaria SERLA nº 555, de 1º de fevereiro de 2007.

6.2.1.1 De acordo com o estabelecido nessas normas, a água proveniente 
de fontes alternativas não pode ser utilizada para consumo e higiene huma-
na em áreas que possuam abastecimento de água regularizado. As demais 
finalidades são permitidas.

6.2.2 Para estabelecimentos industriais, abrangidos por serviço de abas-
tecimento público de água, que desejam utilizar o recurso hídrico como 
matéria prima em processo industrial que exija nível de tratamento da água que 
a torne adequada para o consumo e higiene humana, deve ser apresentada 
Declaração do Padrão de Qualidade da Água e Responsabilidade Técnica 
(Anexo 4), assinada pelo responsável técnico do processo de produção.

6.3 QUANDO HOUVER MAIS DE UM PONTO DE INTERFERÊNCIA (PI)
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6.3.1 Entende-se por mais de um PI quando um requerente possuir mais de 
um ponto de extração, captação e/ou lançamento de efluentes em um ou 
mais corpos hídricos em uma mesma localidade (imóvel, propriedade, empre-
endimento). Diante disso, o requerente deverá solicitar a Outorga para todos 
os PIs em um único processo administrativo.

6.3.2 Caso o requerente possua tipos de interferências diferentes (PI subter-
râneo e PI superficial), mesmo que um deles se enquadre como uso insignifi-
cante, o somatório dos usos impõe o requerimento de Outorga de Direito de 
Uso de Recursos Hídricos em um único processo administrativo.

6.4 CAPTAÇÃO PARA FINS INDUSTRIAIS E SEUS RESPECTIVOS LANÇAMENTOS

6.4.1 Em caso de captação para uso industrial, o usuário deverá atender o disposto 
no artigo 22, parágrafo 2° da Lei Estadual n° 3.239, de 02 de agosto de 1999 
que estabelece que:

6.4.1.1 “A outorga para fins industriais somente será concedida se a 
captação em cursos de água se fizer a jusante do ponto de lançamento 
dos efluentes líquidos da própria instalação, na forma da Constituição 
Estadual, em seu artigo 261, parágrafo 4º.”

6.5 CAPTAÇÃO PARA TRANSPORTE EM VEÍCULO TRANSPORTADOR (CARRO-PIPA)

6.5.1 Para usuários que exerçam atividade de transporte de recurso hídrico 
outorgado por meio de veículo transportador (carro-pipa), apenas os veículos 
em nome da empresa solicitante poderão transportar a água proveniente da 
fonte alternativa outorgada.

6.5.1.1 Após a concessão da Outorga, a  empresa transportadora de água terá 
um prazo  para apresentar o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo 
(CRLV), emitido pelo DETRAN-RJ, dos veículos transportadores de água da em-
presa. No caso de veículo alienado, o nome da empresa solicitante deve constar 
também no documento, mesmo que conste também o nome da financiadora.

6.5.1.2 Após a concessão da Outorga, deverá ser apresentada fotografia do 
veículo utilizado para fornecimento de água que contenha, de forma visível, 
a inscrição, no tanque, do número da Outorga; "ÁGUA POTÁVEL" ou “ÁGUA NÃO 
POTÁVEL”, de acordo com a finalidade outorgada; e foto da placa do veículo.

7. CRITÉRIOS PARA OUTORGA PREVENTIVA (CERTIFICADO DE RESERVA 
DE DISPONIBILIDADE HÍDRICA  CRDH)
7.1 O requerimento de reserva da vazão de captação para uso em futuros em-
preendimentos ou atividades, passível de outorga preventiva que possibilite, 
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ao interessado, o planejamento do seu empreendimento, conforme está pre-
visto no Art. 7º, da Resolução CNRH nº 16, de 8 de maio de 2001, será emitido 
mediante verificação de disponibilidade hídrica e poderá ser concedida pelo 
INEA, por meio de Certificado de Reserva de Disponibilidade Hídrica.

7.2 O Certificado de Reserva de Disponibilidade Hídrica não confere direito de 
uso dos recursos hídricos e se destina a reservar a vazão passível de outorga, 
possibilitando o planejamento de atividades que necessitem desses recursos.

7.3 No caso de aproveitamento hidrelétrico, a solicitação de reserva de dispo-
nibilidade hídrica deverá atender aos critérios estabelecidos na NOP-INEA-41.

8. FINALIDADES DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS PARA FINS DE OUTORGA

Para fins de outorga define-se como finalidades de uso de recursos hídricos:

8.1 Consumo e higiene humana. Uso para consumo direto, higiene e preparo 
de alimentos para seres humanos.

8.2 Lavagem de veículos. Uso na limpeza de veículos automotores próprios 
ou de terceiros.

8.3 Limpeza de dependências. Uso na limpeza geral de áreas diversas.

8.4 Rega de jardim. Quando há uso de água para rega de plantas, sem fins 
econômicos.

8.5 Uso Industrial. Enquadra-se nesta finalidade quando a água é utilizada, 
por pessoa jurídica, como matéria prima de produção ou insumo de processo 
produtivo; para resfriamento de materiais e equipamentos; uso da água em 
usinas termelétricas e nucleares; e, outros.

8.6 Construção civil. Uso em obras de engenharia civil.

8.7 Criação de animais. Utilizada na criação e reprodução de animais com fins 
econômicos, como na pecuária.

8.8 Uso Agrícola. Aplica-se à água utilizada nas técnicas de cultura de alimen-
tos e manutenção das lavouras.

8.9 Aquicultura. Para a criação de peixes e demais espécies aquáticas, 
utilizando-se tanques, viveiros, açudes, ou o próprio corpo hídrico.

8.10 Recreação e esportes. Uso em atividades de lazer aquático, recreação, 
esporte, turismo, paisagismo, piscinas e outros.
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8.11 Umectação de vias. Utilização de água para reduzir a suspensão de ma-
terial particulado para atmosfera.

8.12 Sistema de combate a incêndio. Enquadra-se nesta finalidade a água 
destinada a abastecer sistema de combate a incêndio.

8.13 Sistema de refrigeração de ambiente. Uso em sistemas ou aparelhos de 
climatização de ambientes, como condicionadores de ar.

8.14 Abastecimento público. Fornecimento de água à população por sistema 
público de saneamento.

8.15 Geração de energia. Uso da força da água para geração de energia elétri-
ca em aproveitamentos hidrelétricos.

8.16 Mineração. Uso em qualquer processo de mineração, nas etapas previs-
tas no código de mineração, por exemplo, como ocorre na extração de areia.

8.17 Transporte de água potável ou não potável por veículo transportador. 
Uso em finalidades diversas, servido por meio de veículo transportador 
(carro-pipa).

8.18 Outros usos. Usos para destinos finais em atividades e intervenções que 
não estão discriminados nesta NOP.

9. PROCEDIMENTOS PARA REQUERIMENTO DE OUTORGA DE DIREITO DE 
USO DE RECURSOS HÍDRICOS

9.1 O interessado deverá cadastrar o(s) ponto(s) de interferência(s) em 
recurso(s) hídrico(s) no Cadastro Nacional de Usuários de Recursos Hídricos 
(CNARH) no Sistema de Regulação de Usos (REGLA), disponível no sítio eletrô-
nico da Agência Nacional de Águas (ANA).

9.2 O requerente deverá realizar o enquadramento da atividade ou empreen-
dimento no aplicativo de Licenciamento do INEA, disponível na App Store ou 
Google Play. Após o enquadramento o usuário receberá, por meio eletrônico, 
a listagem dos documentos necessários para a avaliação do requerimento de 
Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos a serem submetidos ao INEA.

9.3 Os documentos, entregues ao INEA, serão verificados e, no caso do re-
querente ter cumprido integralmente as exigências dispostas nesta NOP e nas 
normas pertinentes, o requerimento estará apto à autuação do processo ad-
ministrativo, cujo número deve ser utilizado, pelo interessado, em consultas 
ao sítio eletrônico do INEA, à Gerência de Atendimento (GA) ou às Agências 
Regionais, sobre o andamento da análise do requerimento.
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10. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ABERTURA DE PROCESSO DE OUTORGA

10.1 DOCUMENTOS GERAIS PARA ABERTURA DE PROCESSO DE OUTORGA DE 
DIREITO DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS

a. Formulário de requerimento de Direito  de Uso de Recursos Hídricos 
corretamente preenchido e assinado pelo requerente ou representante legal 
formalmente constituído (ANEXO 1).

b. Cópia do comprovante de pagamento da taxa de abertura de requerimento.

c. Cópia da declaração CNARH, de todos os PIs a serem utilizados, realizada na pla-
taforma REGLA (Sistema Federal de Regulação de Uso) no sitio eletrônico da ANA.

d. Quando for o caso, procuração por instrumento particular ou público, com 
poderes específicos ou abrangentes, acompanhada de cópias legíveis do CPF 
e da carteira de identidade do procurador (ANEXO 2).

e. Cópia do CPF e da carteira de identidade, para requerente pessoa física ou 
empresário individual.

f. Cópias do contrato social e das últimas alterações, ou da última alteração 
consolidada; Cópias das carteiras de identidade e de inscrição dos sócios adminis-
tradores no CPF/MF, ou do administrador empregado ou contratado; e da inscrição 
da empresa no CNPJ/MF, ou Cópias do estatuto e das últimas alterações, ou da 
última alteração consolidada; Cópias das cédulas de identidade e de inscrição do 
Presidente no CPF/MF; da ata de eleição; e da inscrição no CNPJ/MF.

g. Cópia da Certidão do Registro Geral de Imóveis (RGI) do local onde se en-
contra o PI; ou cópia da certidão de aforamento ou cópia da Cessão de Uso, 
quando se tratar de imóvel de propriedade da União/Estado, se for o caso. 
Se o requerente não for proprietário do imóvel, apresentar também contrato 
de locação, comodato ou equivalente, acompanhada da carta de anuência do 
proprietário (ANEXO 3) e RGI do imóvel onde se encontra(em) o(s) PI(s).

h. Em caso de inexistência de registro imobiliário, serão admitidos: comprovantes 
atualizados de quitação de tarifas de serviço público ou de impostos territoriais 
(ITR ou IPTU) em nome do requerente; declaração de associação de moradores 
ou similar; contrato de locação; ou contrato de compra e venda de posse.

i. Cópia da Licença Ambiental vigente ou do requerimento de abertura do 
processo de licença, em caso do uso se relacionar a atividade sujeita ao 
Licenciamento Ambiental.

j. Declaração do Padrão de Qualidade da Água e Responsabilidade Técnica 
(ANEXO 4), assinada pelo responsável técnico do processo produtivo, 
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comprovando que a água utilizada atende aos padrões de potabilidade dispos-
tos no Anexo XX da Portaria de Consolidação n° 5 de 28.09.2017 do Ministério 
da Saúde, quando se tratar de finalidade uso industrial para insumo de pro-
cesso que exija água potável.

k. Declaração de Potabilidade (ANEXO 5), assinada por técnico responsável 
habilitado, atestando se o padrão de qualidade da água utilizada para consu-
mo e/ou higiene humana estará adequada, durante a vigência da Outorga de 
Direito de Uso e em relação a todos os parâmetros associados à potabilidade, 
ao disposto no Anexo XX da Portaria de Consolidação n° 5 de 28.09.2017 do 
Ministério da Saúde, quando dentre as finalidades de uso houver consumo e 
higiene humana e/ou transporte de água potável por veículo-transportador.

l. Cópia do contrato de concessão, se houver, quando requerente se tratar de 
concessionária pública de abastecimento de água.

10.2 DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA - CAPTAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS 
SUPERFICIAIS

a. Relatório Técnico para Requerimento de Outorga de Direito de Uso de 
Recursos Hídricos para captação preenchido e assinado pelo responsável 
técnico (ANEXO 6).

10.3 DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA – LANÇAMENTO DE EFLUENTES

a. Relatório Técnico para Requerimento de Outorga de Direito de Uso de 
Recursos Hídricos para lançamento de efluentes preenchido e assinado res-
ponsável técnico (ANEXO 7).

11. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ABERTURA DE PROCESSO DE 
CERTIFICADO DE RESERVA DE DISPONIBILIDADE HÍDRICA

11.1 DOCUMENTOS GERAIS PARA ABERTURA DE PROCESSO DE CERTIFICADO 
DE RESERVA DE DISPONIBILIDADE HÍDRICA

a. Formulário de requerimento de Direito de Uso de Recursos Hídricos cor-
retamente preenchido e assinado pelo requerente ou representante legal 
formalmente constituído (ANEXO 1).

b. Cópia do comprovante de pagamento da taxa de abertura de requerimento.

c. Cópia da declaração CNARH, de todos os PIs a serem utilizados, realizada na pla-
taforma REGLA (Sistema Federal de Regulação de Uso) no sitio eletrônico da ANA.
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d. Quando for o caso, procuração por instrumento particular ou público, com 
poderes específicos ou abrangentes e, acompanhada de cópias legíveis do 
CPF e da carteira de identidade do procurador (ANEXO 2).

e. Cópia do CPF e da carteira de identidade, para requerente pessoa física ou 
empresário individual. .

f. Cópias do contrato social e das últimas alterações, ou da última alteração consoli-
dada; Cópias das carteiras de identidade e de inscrição dos sócios administradores 
no CPF/MF, ou do administrador empregado ou contratado; e da inscrição da 
empresa no CNPJ/MF, ou Cópias do estatuto e das últimas alterações, ou da 
última alteração consolidada; Cópias das cédulas de identidade e de inscrição do 
Presidente no CPF/MF; da ata de eleição; e da inscrição no CNPJ/MF.

g. Cópia da Certidão do Registro Geral de Imóveis (RGI) do local onde se en-
contra o PI; ou cópia da certidão de aforamento ou cópia da Cessão de Uso, 
quando se tratar de imóvel de propriedade da União/Estado, se for o caso. 
Se o requerente não for proprietário do imóvel, apresentar também contrato 
de locação, comodato ou equivalente, acompanhada da carta de anuência do 
proprietário (ANEXO 3) e RGI do imóvel onde se encontra(em) o(s) PI(s).

11.2 DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA

a. Memorial descritivo do projeto contendo as seguintes informações do(s) 
ponto(s) de interferência: coordenadas geográficas; vazão máxima e média; 
tempo (horas) e período (dias/mês) de captação; cálculo de demanda estima-
da; cronograma para implantação do empreendimento.

 

12. COBRANÇA PELO USO DA ÁGUA

12.1 A Cobrança pelo uso da água de domínio estadual é um instrumento de gestão 
previsto Lei Estadual n° 3.239/99 e regulamentado pela Lei Estadual nº 4.247/2003, 
que reconhece a água como bem econômico e recurso natural limitado.

12.2 Serão cobrados os usos sujeitos a outorga, isto é: derivação ou capta-
ção de parcela de água existente em um corpo hídrico; extração de água 
de aquífero; lançamento, em corpo hídrico; aproveitamento dos potenciais 
hidrelétricos; outros usos que alterem o regime, a quantidade ou a qualidade 
da água existente em um corpo hídrico.

12.3 Os comprovantes de quitação de débitos com o FUNDRHI poderão ser 
exigidos a qualquer momento pelo INEA.
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13. CONDIÇÕES DE VALIDADE DA OUTORGA

13.1 Os outorgados devem cumprir todas as condições de validade estabelecidas 
nos atos de outorga, ficando sujeitos às sanções cabíveis pelo não cumprimento 
das mesmas e responsáveis pelos eventuais prejuízos causados a terceiros.

13.2 Caso a fiscalização verifique inexatidão na documentação apresentada 
pelo requerente ou pelo outorgado, poderão ser aplicadas as penalidades 
previstas na Lei n° 3.239, de 2 de agosto de 1999, não o eximindo de apresen-
tar a documentação requerida.

14. PRAZO DE VALIDADE DA OUTORGA

14.1 Os prazos de vigência das Outorgas de Direito de Uso dos Recursos 
Hídricos serão fixados em função da análise técnica, da natureza do empreen-
dimento e finalidade de uso da água.

14.1.1 O prazo de validade da Outorga poderá ser reduzido na sua renovação 
caso o usuário não tenha cumprido as condições de validade da Outorga ou não 
tenha demonstrado assiduidade no pagamento da cobrança pelo uso da água.

14.1.2 O prazo poderá ser alterado pelo INEA respeitando-se as prioridades 
estabelecidas nos Planos de Bacia Hidrográfica.

14.2 No caso de concessionárias de abastecimento público, a Outorga de Direito de 
Uso de Recursos Hídricos vigorará por prazo coincidente ao contrato de concessão, 
contado da data da sua publicação, respeitando o prazo de trinta e cinco anos.

14.3 A Outorga não está sujeita a prorrogação de prazo, pois necessita de 
nova análise técnica para renovação.

14.4 O prazo de validade do Certificado de Reserva de Disponibilidade Hídrica será 
fixado levando-se em conta a complexidade do planejamento do empreendimen-
to, limitando- se ao máximo de três anos, findo o qual a reserva será cancelada.

 

15. CONDIÇÕES PARA RENOVAÇÃO DA OUTORGA

15.1 O outorgado interessado em renovar a outorga deverá apresentar reque-
rimento ao INEA com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias da data 
de término da Outorga.

15.2 O requerimento de renovação somente será aceito pelo INEA se o usuá-
rio estiver adimplente com a cobrança pelo uso da água outorgada.
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15.3 O pedido de renovação somente será atendido se o uso objeto da outorga 
estiver em conformidade com as normas, critérios e prioridades vigentes à época da 
re novação e considerando o respectivo Plano de Bacia Hidrográfica, quando existente.

15.4 Além da documentação relacionada no item 10 desta NOP, serão exigidos 
os seguintes documentos:

15.4.1 Declaração de Adimplência, referente à cobrança do uso dos recursos 
hídricos, que poderá ser solicitada no e-mail: cadastro.cnarhrj@gmail.com;

15.4.2 Relatório de cumprimento das condições de validade da Outorga que 
se deseja renovar.

15.5 Caso o requerimento de renovação tenha sido feito de forma tempestiva 
e o INEA não se manifeste expressamente a respeito do pedido de renovação 
até a data de término da outorga, fica esta automaticamente prorrogada até 
que ocorra deferimento ou indeferimento do referido pedido.

15.6 O Certificado de Reserva e Disponibilidade Hídrica (Outorga Preventiva) 
não é passível de renovação. Havendo interesse por parte do usuário em 
manter a parcela de água reservada, deverá requerer através de um novo 
processo administrativo.

16. AVERBAÇÃO

16.1 O documento de averbação é um ato administrativo mediante o qual o órgão 
ambiental altera dados constantes de Licença ou Autorização Ambiental. 
Poderá ser solicitado desde que não altere o escopo da atividade principal nem 
a descaracterize, ou em casos quando ocorrer erro material na sua elaboração.

16.2 A Outorga poderá ser averbada para as seguintes alterações:

I - titularidade;

II - inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) ou no Cadastro 
de Pessoas Físicas (CPF);

III - endereço do titular do documento a ser averbado; 

IV - técnico responsável;

V - condições de validade, com base em parecer técnico do INEA; 

VI - objeto, desde que a modificação não altere seu enquadramento.

16.3 A alteração das condições da Outorga poderá ocorrer a pedido do usuário 
ou em função do interesse público nas seguintes hipóteses:

RESOLUÇÃO INEA Nº 171/19



826 Base Legal para a Gestão das Águas do Estado do Rio de Janeiro (1997-2021)

16.3.1 Existência de conflito com as normas vigentes;

16.3.2 Quando for necessária a adequação ao Plano de Bacia Hidrográfica;

16.3.3 Mudanças nas características do empreendimento ou atividade que 
acarretem aumento ou redução das vazões outorgadas, bem como alterações 
na qualidade do efluente lançado no corpo hídrico, nesta hipótese, a aver-
bação somente será concedida se estiver em conformidade com as normas, 
critérios e prioridades vigentes e considerado o respectivo Plano de Bacia 
Hidrográfica, quando existente;

16.3.4 Erro material.

17. CONDIÇÕES DE TRANSFERÊNCIA DA OUTORGA

17.1 A transferência da outorga a terceiros deverá conservar as mesmas caracte-
rísticas e condições da outorga original e poderá ser feita total ou parcialmente, 
quando aprovada pelo INEA, e será objeto de novo ato administrativo indicando 
o(s) novo(s) titular(es).

17.1.1 A transferência da outorga não isenta o cedente de responder por 
eventuais infrações cometidas durante o prazo em que exerceu o direito de 
uso do recurso hídrico.

18. DESISTÊNCIA DA OUTORGA

Caso cesse o uso do outorgado, fica o usuário obrigado a dar conhecimento ao 
INEA no prazo máximo de três meses, sujeitando-se, caso contrário, às penalidades 
previstas no Art. 65 da Lei n° 3.239/99 e demais instrumentos legais pertinentes.

19. CONDIÇÕES DE CANCELAMENTO E EXTINÇÃO DA OUTORGA

19.1 A Outorga de Direito de Uso dos Recursos Hídricos poderá ser suspensa, 
parcial ou totalmente, em definitivo ou por prazo determinado, sem qualquer 
direito de indenização ao usuário, nas seguintes circunstâncias:

19.1.1 Não cumprimento pelo outorgado dos termos da outorga;

19.1.2 Ausência de uso por três anos consecutivos;

19.1.3 Necessidade premente de água para atender a situações de calamidade, 
inclusive as decorrentes de condições climáticas adversas;
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19.1.4 Necessidade de se prevenir ou reverter significativa degradação ambiental;

19.1.5 Necessidade de se atender a usos prioritários de interesse coletivo 
para os quais não se disponha de fontes alternativas;

19.1.6 Necessidade de serem mantidas as condições de navegabilidade do 
corpo hídrico;

19.1.7 Comprometimento do ecossistema aquático ou do aquífero.

19.1.8 A suspensão da outorga só poderá ser efetivada mediante estudos 
técnicos que comprovem a necessidade do ato.

19.1.9 A suspensão de outorga de uso dos recursos hídricos implica automa-
ticamente no corte ou na redução dos usos outorgados.

19.2 A outorga de direito de uso dos recursos hídricos extingue-se, sem qual-
quer direito de indenização ao usuário, nas seguintes circunstâncias:

19.2.1 Morte do usuário - pessoa física, nesta circunstância, os herdeiros ou 
inventariante do usuário outorgado, se interessados em prosseguir com a 
utilização da outorga, deverão solicitar em até cento e oitenta dias da data do 
óbito, a retificação do ato administrativo, que manterá seu prazo e condições 
originais, quando da definição do(s) legítimo(s) herdeiro(s), sendo emitida 
nova Outorga, em nome deste(s);

19.2.2 Liquidação judicial ou extrajudicial do usuário - pessoa jurídica;

19.2.3 Término do prazo de validade de outorga, sem que tenha havido 
tempestivo pedido de renovação, situação que impõe a paralização do uso 
do recurso hídrico ao final da validade da outorga, ainda que haja novo reque-
rimento em análise pelo INEA.

20. FISCALIZAÇÃO

20.1 Compete ao INEA, nos termos que lhe faculta as Leis Estaduais n° 650/1983, 
3.239/99 e 3.467/2000, no que couber, o Decreto nº 2.330/1979, a fiscalização 
para o cumprimento das disposições legais referentes à outorga de direito do 
uso dos recursos hídricos.

20.1.1 No exercício da ação fiscalizadora, ficam asseguradas ao INEA a entrada 
e a permanência, pelo tempo que se tornar necessário, em estabelecimentos 
públicos e privados, com o objetivo de verificar o cumprimento dos termos 
e condições estabelecidos no ato de outorga.
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20.1.2 Qualquer pessoa que constate a ocorrência de fato que possa se caracte-
rizar como possível infração ao disposto nesta NOP, ou nas normas ambientais 
e de recursos hídricos em vigor, poderá comunicá- lo ao INEA, para apuração.

20.2 O não cumprimento das disposições legais relativas ao uso dos recursos 
hídricos e aos preceitos desta norma sujeitará o infrator às penalidades pre-
vistas no Artigo 65 da Lei nº 3.239, de 02 de agosto de 1999, e na legislação 
correlata, em especial a Lei estadual n° 3.467/2000.

21. REFERÊNCIAS

LEGISLAÇÃO FEDERAL

21.1 Lei Federal n° 9.433/97 - Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, cria 
o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, regulamenta o inciso 
XIX do art. 21 da Constituição Federal, e altera o art. 1º da Lei nº 8.001, de 13 de 
março de 1990, que modificou a Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989.

21.2 Lei Federal n° 11.445/07 - Estabelece as diretrizes nacionais para o sane-
amento básico, cria o Comitê Interministerial de Saneamento Básico, altera 
a Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, a Lei nº 8.036, de 11 de maio 
de 1990, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e a Lei nº 8.987, de 13 de 
fevereiro de 1995, e revoga a Lei nº 6.528, de 11 de maio de 1978.

21.3 Lei Federal n° 12.651/12 – Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa; 
altera as Leis n.º 6.938, de 31 de agosto de 1981, n° 9.393, de 19 de dezembro 
de 1996, e n° 11.428, de 22 de dezembro de 2006; revoga as Leis nº 4.771, 
de 15 de setembro de 1965, e n° 7.754, de 14 de abril de 1989, e a Medida 
Provisória nº 2.166-67, de 24  de agosto de 2001; e dá outras providências.

21.4 Lei Federal n° 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 - Dispõe sobre as sanções 
penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio 
ambiente, e da outras providencias.

21.5 Portaria de consolidação n° 5 de 28/09/2017 – Ministério da Saúde - 
Dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da 
água para consumo humano e seu padrão de potabilidade; revoga a Portaria 
nº 2.914, de 12 de dezembro de 2011.

21.6 Decreto Federal nº 7.217, de 21 de junho de 2010. Regulamenta a Lei nº 11.445, 
de 5 de janeiro de 2007, que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento 
básico, e dá outras providências.
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21.7 Decreto Federal nº 24.643, de 10 de julho de 1934. Decreta o Código de Aguas.

21.8 Resolução nº 16, de 8 de maio de 2001, do Conselho Nacional de 
Recursos Hídricos - Estabelece critérios gerais para a Outorga de Direito de 
Uso de Recursos Hídricos.

21.9 Resolução nº 131, de 11 de março de 2003, da Agência Nacional de 
Águas - Dispõe sobre procedimentos referentes à emissão de declaração de 
reserva de disponibilidade hídrica e de outorga de direito de uso de recursos 
hídricos, para uso potencial de energia hidráulica superior a 1 MW em corpo 
de água de domínio da União e dá outras providências.

LEGISLAÇÃO ESTADUAL

21.10 Lei Estadual nº 650/83 - Dispõe sobre a Política Estadual de defesa 
e proteção das bacias fluviais e lacustres do Rio de Janeiro.

21.11 Lei Estadual n° 3.239/99 - Institui a Política Estadual de Recursos 
Hídricos; cria o Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos; 
regulamenta a Constituição Estadual, em seu artigo 261, parágrafo 1º, inciso 
VII; e dá outras providências.

21.12 Lei Estadual n° 3.467/00 - Dispõe sobre as sanções administrativas 
derivadas de condutas lesivas ao meio ambiente no Estado do Rio de Janeiro, 
e dá outras providências.

21.13 Lei Estadual n° 4.247/03 - Dispõe sobre a cobrança pela utilização dos 
recursos hídricos de domínio do Estado do Rio de Janeiro e dá outras provi-
dências; e suas modificações.

21.14 Lei Estadual n° 5.101/07 - Dispõe sobre a criação do Instituto Estadual do 
Ambiente – INEA e sobre outras providências para maior eficiência na execução 
das políticas estaduais de meio ambiente, de recursos hídricos e florestais; e seus 
decretos de modificação.

21.15 Portaria SERLA n° 555/07 - Regulamenta o Decreto Estadual nº 40.156, 
de 17 de outubro de 2006, que estabelece os procedimentos técnicos e admi-
nistrativos para regularização dos usos de água superficial e subterrânea pelas 
soluções alternativas de abastecimento de água e  para a ação integrada de fisca-
lização com os prestadores de serviços de saneamento e dá outras providências.

21.16 Portaria SERLA n° 565/07 - Define mecanismos e critérios para regula-
rização de débitos consolidados referentes à Cobrança pelo Uso de Recursos 
Hídricos de domínio do Estado do Rio de Janeiro.
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21.17 Decreto Estadual n° 40.156/06 - Estabelece os procedimentos técnicos 
e administrativos para a regularização dos usos de água superficial e subter-
rânea, bem como, para ação integrada e fiscalização com os prestadores de 
serviço de saneamento básico, e dá outras providências.

21.18 Decreto Estadual n° 44.820/14 - Dispõe sobre o Sistema de Licenciamento 
Ambiental - SLAM e dá outras providências e seus decretos de modificação.

NORMAS TÉCNICAS

21.19 NOP-INEA-02 - Indenização dos custos de análise e processamento dos 
requerimentos das licenças, certificados, autorizações e certidões ambientais.

22. ANEXOS

22.1 ANEXO 1 – FORM - REQUERIMENTO DE DIREITO DE USO DE RECURSOS 
HÍDRICOS.

22.2 ANEXO 2 – FORM – PROCURAÇÃO.

22.3 ANEXO 3 – FORM - ANUÊNCIA DO PROPRIETÁRIO DO TERRENO.

22.4 ANEXO 4 – FORM - DECLARAÇÃO DO PADRÃO DE QUALIDADE DA ÁGUA 
E RESPONSABILIDADE TÉCNICA.

22.5 ANEXO 5 – FORM - DECLARAÇÃO DE POTABILIDADE.

22.6 ANEXO 6 – RELATÓRIO TÉCNICO PARA OUTORGA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA 
EM CORPO HÍDRICO SUPERFICIAL

22.7 ANEXO 7 – RELATÓRIO TÉCNICO PARA OUTORGA DE LANÇAMENTO DE 
EFLUENTES EM CORPO HÍDRICO SUPERFICIAL
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ANEXO 1 – FORM  REQUERIMENTO DE DIREITO  
DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS
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ANEXO 2 – FORM – PROCURAÇÃO.
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ANEXO 3 – FORM  ANUÊNCIA DO PROPRIETÁRIO DO TERRENO.
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ANEXO 4 – FORM  DECLARAÇÃO DO PADRÃO DE 
QUALIDADE DA ÁGUA E RESPONSABILIDADE TÉCNICA.
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ANEXO 5 – FORM  DECLARAÇÃO DE POTABILIDADE.
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ANEXO 6 – RELATÓRIO TÉCNICO PARA OUTORGA DE 
CAPTAÇÃO DE ÁGUA EM CORPO HÍDRICO SUPERFICIAL
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ANEXO 7 – RELATÓRIO TÉCNICO PARA OUTORGA DE 
LANÇAMENTO DE EFLUENTES EM CORPO HÍDRICO SUPERFICIAL
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RESOLUÇÃO INEA Nº 172, 
 DE 27 DE MARÇO DE 2019

APROVA A NOPINEA38.R0 – CRITÉRIOS, DEFINIÇÕES 
E CONDIÇÕES PARA OUTORGA DE DIREITO DE USO 
DE RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS (OUTSUB)

O PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETOR DO INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE 
(INEA), reunido no dia 20 de março de 2019, no uso das atribuições legais que 
lhe confere a Lei Estadual nº 5.101, de 04 de outubro de 2007, o art. 8°, XVIII do 
Decreto Estadual n° 41.628, de 12 de janeiro de 2009, na forma que orienta 
o Parecer RD n.º 02/2009, da Procuradoria do INEA e conforme processo 
administrativo E- 07/002.002351/2019,

Considerando:

- que as Leis Federal nº. 9.433, de 08 de março de 1997, Estadual nº. 3.239, 
de 02 de agosto de 1999, que instituíram as respectivas Políticas Nacional e 
Estadual de Recursos Hídricos e estabeleceram a outorga de direito de uso, 
seu cadastro de usuários e a cobrança pelo uso dos recursos hídricos como 
instrumentos destas citadas Políticas

- a Lei Estadual n°. 5101, de 04 de outubro de 2007, e o Decreto nº 41.628 de 
12 de janeiro de 2009 que estabelece a estrutura organizacional do Instituto 
Estadual do Ambiente – INEA, órgão gestor e executor da política estadual de 
recursos hídricos e o responsável pela preservação, conservação e controle 
dos corpos hídricos, superficiais e subterrâneos, de domínio do Estado do Rio 
de Janeiro, em consonância com a Lei nº. 650, de 11 de janeiro de 1983, com 
os Decretos nº. 15.159, de 24 de julho de 1990, nº. 2.330, de 08 de janeiro de 
1979, bem como com a Lei nº. 4247, de 16 de dezembro de 2003;

- a Portaria INEA PRES n.º 825, de 23 de janeiro de 2019, que criou o Grupo 
de Trabalho criado para revisar a Portaria SERLA n.º 567, de 07/05/2007 e a 
Resolução INEA n.º 162, de 26/12/2018.

- o Decreto Estadual Nº 44.820, de 02/06/2014, que Dispõe sobre o Sistema 
de Licenciamento Ambiental (SLAM) e dá outras providências
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- a imprescindibilidade do estabelecimento e a constante revisão de normas 
que orientem os procedimentos administrativos, especialmente aqueles refe-
rentes à outorga de direito de uso de recursos hídricos;

- a necessidade de agilização, atualização e simplificação dos procedimentos 
para a concessão de outorga de direito de uso dos recursos hídricos de domí-
nio do Estado do Rio de Janeiro, e demais instrumentos relacionados ao uso 
de recursos hídricos.

- ser fundamento da Política Nacional de Recursos Hídricos a gestão das águas 
na perspectiva da bacia hidrográfica, e ser sua diretriz geral de ação a articu-
lação da União com os Estados tendo em vista o gerenciamento dos recursos 
hídricos de interesse comum, na forma dos artigos 1º e 4º da Lei nº. 9.433, de 
8 de janeiro de 1997.

- o crescente número de solicitações de outorga desde a criação do Instituto 
Estadual do Ambiente e a necessidade de ajuste dos procedimentos de outor-
ga diante da preocupação dos usuários em garantir a disponibilidade de água 
em razão de sua limitação.

- a racionalização do regulamento dos procedimentos de outorga editado 
pela extinta Fundação Superintendência Estadual de Rios e Lagoas (SERLA) de 
modo atualizá-lo e adequá-lo.

Resolve:

Art. 1º- Aprovar a Norma Operacional – NOP-INEA-38.R-0 - Critérios, Defini-
ções e Condições para Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos 
Subterrâneos (OUT- SUB).

Art. 2º - Caberá à Gerência de Publicação e Acervo Técnico (GEPAT), publicar 
a NOP-INEA-38.R-0, no site do INEA ( www.inea.rj.gov.br ), Boletim de Serviço.

Art. 3º- Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 27 de março de 2019

CLAUDIO BARCELOS DUTRA

Presidente
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CRITÉRIOS, DEFINIÇÕES E CONDIÇÕES PARA OUTORGA DE 
DIREITOS DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS

1. OBJETIVO

Estabelecer critérios e condições para fins de concessão, renovação, aver-
bação, trans ferência, desistência e cancelamento de Outorga de Direito de 
Uso de Recursos Hídricos de domínio do Estado do Rio de Janeiro em corpos 
hídricos subterrâneos, nos termos das normas pertinentes, e orientar os 
interessados acerca da documentação necessária.

2. CAMPO DE APLICAÇÃO E VIGÊNCIA

2.1 Esta norma se aplica especificamente aos requerimentos de Outorga de 
Direito de Uso de Recursos Hídricos subterrâneos de domínio do Estado do Rio 
de Janeiro, realizados por pessoa física ou jurídica, a cargo dos setores do INEA que 
detenham atribuição de analisá-los e deferi-los, regulamentando o procedimento 
no âmbito do INEA e estabelecendo regras a serem observadas pelos usuários/
requerentes, sociedade e outros órgãos interessados, de forma mais abrangente.

2.2 Estão sujeitos à Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos as extrações de 
água subterrânea com volume diário superior a 5.000 litros, salvo se tratar de pro-
dutor rural para usos agropecuários, caso em que a exigência de outorga ocorrerá 
se a extração de água subterrânea superar o volume diário de 28.800 litros.

2.2.1 Usos com volume inferior serão considerados insignificantes e são obje-
to de requerimento de Certidão Ambiental de uso insignificante de recursos 
hídricos, e seguem os critérios da NOP-INEA- 40.

2.3 Não estão sujeitos à Outorga pelo INEA os seguintes casos:

2.3.1 O aproveitamento do recurso hídrico como água mineral, o qual deve 
ser regularizado junto ao órgão competente.

2.3.2 O aproveitamento de águas meteóricas (ex. chuva) captadas sem intera-
ção com corpos hídricos superficiais ou subterrâneos.

2.3.3 O reuso de recurso hídrico, inclusive quando a fonte primária da água 
tenha sido outorgada pelo INEA.

2.4 Somente será concedida a Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos aos re-
querentes que cumprirem os termos dispostos nesta Norma e na legislação pertinente.

2.5 Esta Norma passa a vigorar a partir da data da sua publicação.
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3. DEFINIÇÕES

TERMO / SIGLA OBJETO

ANA Agência Nacional de Águas.

CNRH Conselho Nacional de Recursos Hídricos.

CNARH Cadastro Nacional de Usuários de Recursos Hídricos.

REGLA Sistema Federal de Regulação de Usos, da Agência 
Nacional de Águas.

SLAM Sistema de Licenciamento Ambiental.

Águas meteóricas Águas encontradas na atmosfera em quaisquer de seus 
estados físicos.

Águas subterrâneas Aquelas que ocorrem natural ou artificialmente no subso-
lo, suscetíveis de extração ou utilização pelo homem.

Águas superficiais
Corpos hídricos que se encontram com a superfície livre (em 
contato direto com a atmosfera), ou seja, acima da superfície 
topográfica tais como: em rios, lagos, lagoas e reservatórios.

Águas de domínio 
Estadual

São de domínio do Estado as águas superficiais quando 
nascem e deságuam dentro do mesmo Estado (no mar ou 
em outro corpo hídrico) e todas as águas subterrâneas. 
Existem as exceções: as águas acumuladas (represas, 
lagos, barragens etc.) por obra da União, os trechos de 
rios que atravessam áreas protegidas nacionais (parques, 
reservas biológicas etc.) e as reservas indígenas.

Aquífero

Corpo hidrogeológico constituído de solos, rochas ou 
sedimentos permeáveis com capacidade de armazenar e 
conduzir água através de seus poros, fissuras ou espaços 
resultantes da dissolução e carreamento de materiais de 
forma natural ou por meios artificiais.

Aquífero cárstico Aquele no qual a água circula pelas aberturas ou cavida-
des causadas pela dissolução de rochas calcárias.

Aquífero confinado
Aquele situado entre duas camadas confinantes conten-
do água com pressão suficiente para elevá-la acima do 
seu topo ou da superfície do solo.

Aquífero fissural Aquele no qual a água circula pelas fraturas, fendas e 
falhas nas rochas.
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TERMO / SIGLA OBJETO

Aquífero poroso Aquele no qual a água circula nos poros dos solos e grãos 
constituintes das rochas sedimentares ou sedimentos.

Ciclo hidrológico
Contínua e natural circulação da água pelas esferas 
terrestres, em todas as suas fases, quais sejam: superfi-
cial, subterrânea ou meteórica;

Cobrança pelo uso 
de recursos hídricos

É um instrumento de gestão de recursos hídricos, 
essencial para criar as condições de equilíbrio entre as 
forças da oferta (disponibilidade de água) e da demanda, 
promovendo, em consequência, a harmonia entre 
os usuários competidores, ao mesmo tempo em que 
também promove a redistribuição dos custos sociais, 
a melhoria da qualidade dos efluentes lançados, além 
de oportunizar a formação de fundos financeiros para 
as obras, programas e intervenções para melhoria das 
condições ambientais da bacia.

Corpo hídrico 
subterrâneo Volume de água armazenado no subsolo.

Medidor de vazão Aparelhos utilizados para medir o consumo de água 
(exemplos: Hidrômetro, Calha Parshall etc.).

Nível dinâmico É a profundidade atingida pelo nível d’água no poço sob 
bombeamento.

Nível estático Profundidade da água no poço quando não influenciada 
por bombeamento.

Nível natural Profundidade que se estabelece a água no poço por ação 
do funcionamento natural do sistema hídrico.

Outorga de Direito 
de Uso de Recursos 
Hídricos

Ato administrativo mediante o qual a autoridade outorgan-
te faculta ao outorgado o direito de uso de recurso hídrico, 
por prazo determinado, nos termos e condições expressas 
no respectivo ato, mediante o pagamento pelo uso.

Poço escavado Poço escavado verticalmente e de forma manual, para 
extrair água do lençol freático.

Poço ou obra de 
extração

Qualquer obra, sistema, processo, artefato ou sua combi-
nação, empregados pelo homem com o fim principal ou 
incidental de extrair água subterrânea.
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TERMO / SIGLA OBJETO

Poço tubular

Estrutura para extração de água subterrânea de diâmetro 
compatível com a tecnologia de equipamentos mecânicos 
especializados de perfuração como: sondas percussoras, 
rotativas e roto-pneumáticas.

Poluente Toda e qualquer forma de matéria ou energia que, direta 
ou indiretamente, cause poluição das águas.

Poluição

Alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas 
que tenha ocasionado ou possa ocasionar prejuízos à 
saúde, à segurança e ao bem estar da população ou 
comprometendo o equilíbrio ambiental.

Ponto de 
Interferência (PI)

Um poço (para água subterrânea), uma captação superfi-
cial ou lançamento de efluentes em corpo hídrico.

Recarga

Condição de alimentação do aquífero a partir da 
superfície, podendo se dar através da infiltração da água 
da chuva ou de rios e lagos (recarga natural), através 
da infiltração por barramento superficial ou introdução 
através de poços (recarga artificial).

Usuário de águas 
subterrâneas

Proprietário ou concessionário de poço, sistema de poços 
ou de captação de águas subterrâneas.

Vazão de explotação
É o volume de água extraída por tempo determinado, 
sendo expressa em m3/h (metros cúbicos por hora), em 
L/h (litros por hora) ou em L/s (litros por segundo).

Sistema de outorga
É o volume de água extraída por tempo determinado, 
sendo expressa em m3/h (metros cúbicos por hora), em 
L/h (litros por hora) ou em L/s (litros por segundo).

4. RESPONSABILIDADES GERAIS

FUNÇÃO RESPONSABILIDADES

Requerente ou 
Usuário

• Fornecer documentos exigidos para abertura de processos.
• Atender as exigências do INEA.
• Conceder acesso aos servidores do INEA ao local onde 

se encontra os PIs, quando solicitado.
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FUNÇÃO RESPONSABILIDADES

• São de responsabilidade exclusiva de todo e qualquer 
usuário os impactos causados ao meio ambiente e a 
terceiros, em decorrência de uso dos recursos hídricos 
em não conformidade com os termos da outorga, das 
normas e da legislação vigente e, ainda, por condições 
inadequadas de manutenção, operação e/ou funciona-
mento de obras hidráulicas e instalações que interfiram 
no corpo d’água, bem como pela gestão ambiental do 
empreendimento e monitorar os impactos ocasionados 
pela explotação das águas subterrâneas.

Responsável 
Técnico

• Confeccionar Relatório de Avaliação Hidrogeológica, de 
forma integral, responsabilizando-se tecnicamente e 
legalmente quanto às informações declaradas.

• Responder ao órgão ambiental, ao seu respectivo 
conselho de classe e à sociedade civil pela qualidade, 
eficácia e segurança dos serviços prestados ao 
requerente.

Gerência de 
Atendimento (GA)

• Verificar o enquadramento do código do procedimento, 
o valor da indenização de custeio do instrumento 
requerido, e conferir os documentos apresentados 
juntamente com o formulário de requerimento.

• Autuar o processo de Outorga de Direito de Uso de 
Recursos Hídricos após avaliação e conferência dos 
documentos do requerimento.

• Entregar ao requerente o documento SLAM ou o 
indeferimento do requerimento, quando o processo 
for autuado em meio físico.

Agências Regionais

• Verificar o enquadramento do código do procedimen-
to, o valor da indenização de custeio do instrumento 
requerido, e conferir os documentos apresentados 
juntamente com o formulário de requerimento.

• Autuar o processo de Outorga de Direito de Uso de 
Recursos Hídricos após avaliação e conferência dos 
documentos do requerimento.

• Vistoriar e elaborar respectivo relatório, emitir 
Notificações, Autos de Constatação e Autos de 
Infração, quando couber.
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FUNÇÃO RESPONSABILIDADES

• Consistir os dados da autorização (Certidão Ambiental 
de Uso Insignificante de Uso de Recursos Hídricos e/
ou Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos) no 
CNARH/REGLA.

• Cadastrar os PIs no sistema de outorga após conclusão 
de análise do requerimento.

• Aprovar os pareceres de deferimento ou indeferimento 
da Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos.

• Dar ciência ao requerente quando do indeferimento 
do requerimento.

• Gerar, emitir e assinar a Outorga de Direito de Uso de 
Recursos Hídricos.

• Entregar ao requerente o documento SLAM ou o 
indeferimento do requerimento, quando o processo 
for autuado em meio físico.

• A atuação das Agências Regionais no cumprimento das 
responsabilidades/atribuições relacionadas à análise e 
emissão de Outorgas está sujeito ao atendimento de cri-
térios e procedimentos detalhados em Norma específica.

Serviço de 
Regulação de 
Recursos Hídricos 
(SEREG)

• Auxiliar o usuário de recursos hídricos na solução de 
dúvidas sobre o preenchimento do Cadastro Nacional 
de Usuários de Recursos Hídricos (CNARH/REGLA).

• Apoiar e capacitar os técnicos das Agências Regionais, 
nos procedimentos e utilização do CNARH.

• Consistir os dados de autorização (Certidão Ambiental 
de Uso Insignificante de Uso de Recursos Hídricos e/
ou Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos) no 
CNARH/REGLA;

• Calcular os valores de cobrança para os usos outorgados.
• Inserir os usuários outorgados no sistema de controle 

de pagamentos (REMESSA) e acompanhar o pagamen-
to das parcelas.

Serviço de Outorga 
de Recursos 
Hídricos (SEORH)

• Analisar e emitir parecer técnico do requerimento de 
Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos.

• Vistoriar e elaborar o respectivo relatório, emitir 
Notificações e Autos de Constatação, quando couber.
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SETORES -INEA RESPONSABILIDADES

• Consistir os dados da Outorga no CNARH/REGLA.
• Cadastrar os PIs no sistema de outorga após conclusão 

de análise do requerimento.

Gerência de 
Licenciamento de 
Recursos Hídricos 
(GELIRH)

• Revisar e aprovar os pareceres de deferimento ou 
indeferimento de uso dos requerimentos de Outorga 
de Direito de Uso de Recursos Hídricos, elaborados 
pelo SEORH.

Diretoria de 
Licenciamento 
Ambiental (DILAM)

• Aprovar os pareceres de deferimento ou indeferimento 
da Outorga, anuídos pela GELIRH.

• Gerar, emitir e assinar o ato de Outorga de Direito de 
Uso de Recursos Hídricos.

• Dar ciência ao requerente quando do indeferimento 
do requerimento.

Gerência de 
Licenciamento de 
Risco Ambiental e 
Áreas Contaminadas 
(GELRAC)

• Emitir parecer sobre o potencial de contaminação de 
recursos hídricos subterrâneos nos processos de uso 
insignificantes, em empreendimentos licenciados pelo INEA.

Órgão licenciador 
municipal

• Emitir parecer sobre o potencial de contaminação 
de recursos hídricos subterrâneos nos processos de 
uso insignificantes, em empreendimentos licenciados 
pelo município.

Diretoria de Gente 
e Gestão (DIGGES)

• Fornecer infraestrutura e condições para capacitação 
dos servidores.

Coordenadoria 
Geral de 
Fiscalização 
(COFIS)

• Fiscalizar o local onde se localizam os PIs.
• Emitir Notificações, Autos  de Constatação e Autos de 

Infração, quando couber.
• Lacrar os pontos de extração, quando necessário.

5. CONSIDERAÇÕES

5.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS

5.1.1 A perfuração de poços tubulares, para fins de uso de recursos hídricos, deve 
ser autorizada previamente pelo INEA, por meio de requerimento de Autorização 
Ambiental para perfuração de poço, e deverá seguir os critérios da NOP-INEA-43.
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5.1.2 A obtenção da Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos repre-
senta mero direito de uso, não implicando em alienação total ou parcial das 
águas, por tratar-se de bem de domínio público inalienável.

5.1.3 O instrumento de Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos 
subterrâneos tem por objetivo disciplinar, assegurar, harmonizar e controlar 
os usos da água, garantindo a todos os usuários o acesso à água de forma 
compatível com seus usos múltiplos, a preservação dos ecossistemas e a pro-
teção contra os efeitos da super-explotação, rebaixamento do nível natural 
e contaminação dos aquíferos.

5.1.4 O ato administrativo de outorga não exime o outorgado do cumprimen-
to das normas e legislações ambientais em vigor ou das exigências de outros 
órgãos e entidades competentes.

5.1.5 A Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos será conferida em 
conformidade com o respectivo Plano de Bacia.

5.1.6 Durante a análise do processo administrativo, além da documentação 
estabelecida nesta Norma, documentos adicionais poderão ser solicitados em 
virtude de especificidades de cada caso.

5.2 QUANDO HOUVER MAIS DE UM PONTO DE INTERFERÊNCIA (PI)

5.2.1 Entende-se por mais de um PI quando um requerente possuir mais de 
um ponto de extração, captação e/ou lançamento de efluentes em um ou 
mais corpos hídricos em uma mesma localidade (imóvel, propriedade, empre-
endimento). Diante disso, o requerente deverá solicitar a Outorga para todos 
os PIs em um único processo administrativo.

5.2.2 Para fins de enquadramento do usuário com vários pontos de extração, 
em uma mesma área, deve- se considerar o somatório do volume de água 
subterrânea extraído diariamente de todos os poços. Diante disso, devendo 
o usuário requerer a Outorga para direito de uso de todos os PIs em um único 
processo administrativo.

5.2.3 Caso o requerente possua tipos de interferências diferentes, PI de 
extração de água subterrânea e PI de captação de água superficial, mesmo 
que um deles se enquadre como uso insignificante, deverá ser aberto um 
único processo administrativo para emissão de Outorga de Direito de Uso de 
Recursos Hídricos.

5.2.4 Caso o requerente tenha tipos de interferências diferentes, PI de lançamento 
de efluentes em corpo d´água superficial e PI de extração de água subterrânea ou 
captação de água superficial, estes devem ser objeto de um único requerimento 

RESOLUÇÃO INEA Nº 172/19



860 Base Legal para a Gestão das Águas do Estado do Rio de Janeiro (1997-2021)

de Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos, todavia, devem ser observa-
das as regras para o ponto de lançamento superficial na NOP-INEA-37.

5.3 OPERAÇÃO DE ATIVIDADES ESPECÍFICAS

5.3.1 Para usuários que exerçam atividade de transporte de recurso hídrico 
outorgado por meio de veículo transportador (carro-pipa), apenas os veículos 
em nome da empresa solicitante poderão transportar a água proveniente da 
fonte alternativa outorgada.

5.3.1.1 Desta forma, após a concessão da Outorga, a empresa transportadora de 
água deverá apresentar certificado de registro e licenciamento de veículo (CRLV), 
emitido pelo DETRAN-RJ, dos veículos transportadores de água da empresa. 
No caso de veículo alienado, o nome da empresa solicitante deve constar também 
no documento, mesmo que conste também o nome da financiadora, no prazo 
determinado em condição de validade específica no documento de Outorga.

5.3.1.2 Além disso, fica o requerente ciente de que, após a concessão da 
Outorga, deverá ser apresentada fotografia do veículo utilizado para forneci-
mento de água que contenha, de forma visível, no tanque, as inscrições:

a. Do número da Outorga;

b. "ÁGUA POTÁVEL" ou “ÁGUA NÃO POTÁVEL”, de acordo com a finalidade 
outorgada; e

c. Foto da placa do veículo.

5.3.2 Para estabelecimentos industriais que desejam utilizar o recurso hídrico 
para abastecer um processo industrial que exija nível de tratamento da água 
que a torne adequada para o consumo e higiene humana e que sejam abran-
gidos por serviço de abastecimento público de água, deve ser apresentada 
Declaração do Padrão de Qualidade da Água e Responsabilidade Técnica 
(Anexo 4), assinada pelo responsável técnico do processo de produção.

5.4 QUANDO HOUVER ABASTECIMENTO PÚBLICO DE ÁGUA

5.4.1 Em regiões servidas por rede de abastecimento público, o usuário deve-
rá observar o disposto no Decreto nº 40.156, de 17 de outubro de 2006, e na 
Portaria SERLA nº 555, de 1º de fevereiro de 2007.

5.4.1.1 De acordo com a referida legislação, a água captada de corpo hídrico 
não pode ser utilizada para consumo e higiene humana em áreas que possuem 
abastecimento de água regularizado. As demais finalidades são permitidas.

5.4.1.2 A exceção à regra são para finalidades industriais que utilizam a água da 
fonte alternativa como insumo em seus produtos, como as indústrias alimentícias 
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de bebidas e farmacêuticas, que poderão fazer uso de fonte alternativa de água 
mediante o cumprimento do estabelecido no item 5.3.2 desta Norma.

6. CRITÉRIOS AVALIADOS NA ANÁLISE DO REQUERIMENTO DE OUTORGA DE 
DIREITO DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS

6.1 QUANTO À SUSTENTABILIDADE DAS EXTRAÇÕES DE ÁGUA.

6.1.1 Avaliação do regime de bombeamento previsto para o poço (vazão, 
volume e tempo).

6.1.2 Adequação do uso sustentável do poço, respeitando as características 
hidrodinâmicas determinadas a partir dos testes de vazão, à demanda de 
água advinda da fonte alternativa para do usuário.

6.1.3 A vazão máxima sustentável de um poço tubular, isto é, a vazão de extração que 
não provoque a superexplotação, considerando a possibilidade de afetar os demais 
usuários de água subterrânea por área ou micro-bacia e a recarga do aquífero.

6.1.4 Para fins de Outorga de extração de água subterrânea, no Estado do Rio 
de Janeiro, o tempo máximo de bombeamento de água do poço é de 20h, 
exceto quando se tratar de atividade de transporte e fornecimento de água 
por meio de veículo transportador, o qual se aplica o limite de 16h.

6.1.4.1 A critério técnico, este limite pode ser reduzido em função da susten-
tabilidade do poço.

6.2 QUANTO A LOCALIZAÇÃO DO POÇO 

6.2.1 A possibilidade de ocorrer interferência com poços tubulares de outros 
usuários vizinhos, em raio de 2 km, aproximadamente, ou com outros corpos 
hídricos existentes nas imediações da extração;

6.3 QUANTO AO ABASTECIMENTO PÚBLICO

6.3.1 Em regiões servidas por rede de abastecimento público de água, a 
concessão da Outorga observará o disposto no Decreto nº. 40.156, de 17 de 
outubro de 2006, e na Portaria SERLA nº. 555, de 1º de fevereiro de 2007.

7. FINALIDADES DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS PARA FINS DE OUTORGA

7.1 CONSUMO E HIGIENE HUMANA. Para pessoas físicas ou jurídicas que uti-
lizem o recurso hídrico subterrâneo em torneiras, chuveiros, bebedouros etc.
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7.2 LAVAGEM DE VEÍCULOS. Para pessoas físicas que utilizem a água do poço 
para lavagem de veículos automotores particulares ou pessoas jurídicas que 
exerçam a atividade econômica de lavagem de veículos automotores.

7.3 LIMPEZA DE DEPENDÊNCIAS. Aplica-se quando o usuário destina a água 
da fonte alternativa para limpeza geral de áreas diversas.

7.4 REGA DE JARDIM. Quando há uso de água para rega de plantas, sem fins 
econômicos.

7.5 USO INDUSTRIAL. Enquadra-se nesta finalidade quando a água é utilizada, 
por pessoa jurídica, como matéria prima de produção ou insumo de processo 
produtivo; para resfriamento de materiais e equipamentos; uso da água em 
usinas termelétricas e nucleares; e, outros.

7.6 CONSTRUÇÃO CIVIL. Para pessoas físicas ou jurídicas que utilizem água da 
fonte alternativa para obras de engenharia.

7.7 CRIAÇÃO DE ANIMAIS. Aplica-se à água utilizada para criação e reprodu-
ção de animais com fins econômicos (produção pecuária).

7.8 USO AGRÍCOLA. Aplica-se à água utilizada nas técnicas de cultura de 
alimentos e manutenção das lavouras.

7.9 AQUICULTURA. Para criação de peixes e demais espécies aquáticas, 
utilizando-se tanques, viveiros, açudes, ou o próprio corpo hídrico.

7.10 RECREAÇÃO E ESPORTES. Enquadra-se para atividades de lazer aquático, 
recreação, esporte, turismo, paisagismo, piscinas e outros.

7.11 UMECTAÇÃO DE VIAS. Utilização de água para reduzir a suspensão de 
material particulado para atmosfera.

7.12 SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO. Enquadra-se quando a água tem 
como destino sistema de combate a incêndio.

7.13 SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DE AMBIENTE. Quando a água é utilizada 
em aparelhos de climatização de ambientes (exemplo: condicionador de ar)

7.14 ABASTECIMENTO PÚBLICO. Aplica-se a serviços públicos de abasteci-
mento de água e/ou concessionárias que prestam este serviço.

7.15 GERAÇÃO DE ENERGIA. Quando há uso da água para geração de energia 
em aproveitamentos hidrelétricos.

7.16 MINERAÇÃO. Para pessoas jurídicas que utilizem recurso hídrico natural 
em qualquer processo de mineração, nas etapas previstas no código de mine-
ração, por exemplo, na atividade de extração de areia.
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7.17 TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL OU NÃO POTÁVEL POR VEÍCULO-
TRANSPORTADOR. Para pessoas jurídicas que captem o recurso hídrico natural e exer-
çam a atividade de entrega de água por meio de veículo transportador (carro-pipa).

7.18 OUTROS USOS. Aplica-se para destinos finais de uso da água em ativida-
des e intervenções que não se enquadram nas anteriormente discriminadas.

8. PROCEDIMENTOS PARA REQUERIMENTO DE OUTORGA DE DIREITO DE USO 
DE RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS

8.1 O interessado deverá cadastrar o(s) ponto(s) de interferência(s) em 
recurso(s) hídrico(s) no Cadastro Nacional de Usuários de Recursos Hídricos 
(CNARH) no Sistema de Regulação de Usos (REGLA) disponível no sítio eletrô-
nico da Agência Nacional de Águas (ANA).

8.2 O requerente deverá realizar o enquadramento da atividade ou empre-
endimento no aplicativo INEA Licenciamento, disponível na APP Store ou 
Google Play. Após enquadramento o usuário receberá, por meio eletrônico, 
a listagem com os documentos necessários para avaliação do requerimento 
de Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos, a ser submetida ao INEA.

8.2.1 Os documentos, entregues ao INEA, serão verificados e, no caso do 
requerente ter cumprido integralmente as exigências disposta nesta Norma e 
nas Normas pertinentes, o requerimento estará apto à autuação de um pro-
cesso administrativo, cujo número deve ser utilizado, pelo interessado, sempre 
que consultar o sítio eletrônico do INEA, a Gerência de Atendimento (GA) ou 
as Agências Regionais, sobre o andamento da análise do seu requerimento.

9. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ABERTURA DE PROCESSO DE OUTORGA 
DE DIREITO DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS

9.1 DOCUMENTOS GERAIS PARA ABERTURA DE PROCESSO DE OUTORGA DE 
DIREITO DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS.

9.1.1 Requerimento de Direito de Uso de Recursos Hídricos (Anexo 1) cor-
retamente preenchido e assinado pelo requerente ou representante legal 
formalmente constituído.

9.1.2 Cópia do comprovante de pagamento da taxa de abertura de requerimento.

9.1.3 Cópia da declaração CNARH de todos os PIs a serem utilizados, reali-
zada na plataforma REGLA (Sistema Federal de Regulação de Uso) no sitio 
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eletrônico da ANA. Todos os pontos de interferência em corpo hídrico devem 
ser cadastrados.

9.1.4 Cópia legível do CPF e da carteira de identidade do requerente, para 
Pessoa Física.

9.1.5 Cópias do contrato social e das últimas alterações, ou da última alteração 
consolidada; Cópias das carteiras de identidade e de inscrição dos sócios adminis-
tradores no CPF/MF, ou do administrador empregado ou contratado; e da inscrição 
da empresa no CNPJ/MF, ou Cópias do estatuto e das últimas alterações, ou da 
última alteração consolidada; Cópias das cédulas de identidade e de inscrição do 
Presidente no CPF/MF; da ata de eleição; e da inscrição no CNPJ/MF.

9.1.6 Quando for o caso, Procuração (Anexo 2) por instrumento particular ou 
público, com poderes específicos ou abrangentes, acompanhada de cópias 
legíveis do CPF e da carteira de identidade do procurador.

9.1.7 Cópia da certidão atualizada do Registro Geral de Imóveis (RGI) do local 
onde se encontra o PI; ou cópia da Certidão de Aforamento ou cópia da Cessão 
de Uso, quando se tratar de imóvel de propriedade da união/estado, se for o caso. 
Se o requerente não for proprietário do imóvel, apresentar também Contrato 
de locação, comodato ou equivalente, acompanhada da Carta de Anuência do 
Proprietário (Anexo 3) e RGI do imóvel onde se encontra(em) o(s) PI(s).

9.1.7.1 Em caso de inexistência de registro imobiliário, serão admitidos: comprovan-
tes atualizados de quitação de tarifas de serviço público ou de impostos territoriais 
(ITR ou IPTU) em nome do requerente; declaração de associação de moradores ou 
similar; contrato de locação; ou contrato de compra e venda de posse.

9.1.8 Cópia da Licença Ambiental vigente ou do requerimento de abertura do 
processo de licença, em caso de atividades sujeitas ao Licenciamento Ambiental.

9.1.9 Declaração do Padrão de Qualidade da Água e Responsabilidade Técnica 
(Anexo 4), assinada pelo responsável técnico do processo produtivo, compro-
vando que a água utilizada atende aos padrões de potabilidade dispostos no 
Anexo XX da Portaria de Consolidação n° 5 de 28.09.2017 do Ministério da 
Saúde, quando se tratar de finalidade uso industrial para insumo de processo 
que exija água potável.

9.1.10 Declaração de Potabilidade (Anexo 5), assinada por técnico respon-
sável habilitado, atestando se o padrão de qualidade da água utilizada para 
consumo e/ou higiene humana estará adequada, durante a vigência da 
Outorga de Direito de Uso e em relação a todos os parâmetros associados 
à potabilidade, ao disposto no Anexo XX da Portaria de Consolidação n° 5 de 
28.09.2017 do Ministério da Saúde, quando houver, dentre as finalidades 
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de uso requeridas, consumo e higiene humana e/ou transporte de água potá-
vel por veículo-transportador.

9.1.11 Cópia do contrato de concessão, se houver, quando requerente se tratar 
de concessionária pública de abastecimento de água.

9.2 DOCUMENTOS ESPECÍFICOS

9.2.1 Formulário de Finalidades de uso requeridas e cálculo de demanda estimada 
(Anexo 6), informando a finalidade de uso da água e demanda diária de água 
do empreendimento, justificando a quantidade solicitada frente às necessidades, 
acompanhada de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) com a descrição 
dos serviços contratados, bem como comprovante de pagamento da ART.

9.2.2 Relatório de Avaliação Hidrogeológica (RAH) atendendo às especifica-
ções e exigências da NOP- INEA-39 com as instruções técnicas para elaboração 
do RAH, acompanhado de todos os anexos pertinentes, incluindo:

a. Testes de Bombeamento e recuperação, em conformidade com NBR n° 12.212/2006 
e n° 12.244/2006, obrigatório para todos os casos.

b. Fotografia(s) da boca do(s) poço(s) - com placa de identificação legível e orifício de 
medição do nível d’água (tubo piezométrico) visível, e do(s) barriletes(s) de controle 
operacional - contendo na seguinte ordem, a partir da boca do poço: hidrômetro 
e torneira de coleta de amostra. Em alguns casos específicos, conforme critérios 
estabelecidos na Instrução Normativa para elaboração de Relatório de Avaliação 
Hidrogeológica, o barrilete operacional deverá ter outros equipamentos instalados, 
incluindo o registro de controle de vazão, manômetro e/ou válvula de retenção.

c. Anotação de Responsabilidade Técnica com a descrição dos serviços con-
tratados e respectivas Coordenadas Geográficas dos pontos de interferência, 
acompanhada do comprovante de pagamento da ART.

d. Cópia da cédula de identidade do CREA-RJ do profissional responsável pelo RAH.

e. Relatório de Análise Físico Química e Bacteriológica.

10. OBRIGAÇÕES DO USUÁRIO DE ÁGUA APÓS A OBTENÇÃO DA OUTORGA

10.1 COBRANÇA PELO USO DA ÁGUA

10.1.1 A Cobrança pelo uso da água de domínio estadual é um instrumento de 
gestão previsto na Lei Estadual n° 3.239/99 e regulamentado pela Lei Estadual 
nº 4.247/2003, que reconhece a água como bem econômico e recurso natural 
limitado.
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10.1.2 Serão cobrados os usos sujeitos a outorga, isto é: derivação ou cap-
tação de parcela de água existente em um corpo d’água; extração de água 
de aquífero; lançamento, em corpo de água; aproveitamento dos potenciais 
hidrelétricos; outros usos que alterem o regime, a quantidade ou a qualidade 
da água existente em um corpo hídrico.

10.1.3 Os comprovantes de quitação de débitos com o FUNDRHI poderão ser 
exigidos a qualquer momento pelo INEA.

10.2 CONDIÇÕES DE VALIDADE DA OUTORGA

10.2.1 Os outorgados devem cumprir todas as condições de validade estabelecidas 
nos atos de outorga, ficando sujeitos às sanções cabíveis pelo não cumprimento 
das mesmas e responsáveis pelos eventuais prejuízos causados a terceiros.

10.2.2 Caso a fiscalização verifique inexatidão na documentação apresentada 
pelo requerente ou pelo outorgado, poderão ser aplicadas as penalidades 
previstas na Lei n° 3.239, de 2 de agosto de 1999, não o eximindo de apresen-
tar a documentação requerida.

11. PRAZOS DE VALIDADE DA OUTORGA

11.1 Os prazos de vigência das Outorgas de Direito de Uso dos Recursos 
Hídricos serão fixados em função da análise técnica, da natureza do empreen-
dimento e finalidade de uso da água.

11.1.1 O prazo de validade da Outorga poderá ser reduzido na sua renovação 
caso o usuário não tenha cumprido as condições de validade da Outorga ou não 
tenha demonstrado assiduidade no pagamento da cobrança pelo uso da água.

11.1.2 O prazo poderá ser alterado pelo INEA respeitando-se as prioridades 
estabelecidas nos Planos de Bacia Hidrográfica.

11.2 No caso de concessionárias de abastecimento público, a Outorga de 
Direito de Uso de Recursos Hídricos vigorará por prazo coincidente ao con-
trato de concessão, contado da data da sua publicação, respeitando o prazo 
máximo de trinta e cinco anos.

11.3 A Outorga não está sujeita à prorrogação de prazo, pois necessita de 
nova análise técnica para renovação.

12. CONDIÇÕES PARA RENOVAÇÃO DA OUTORGA

12.1 CONSIDERAÇÕES
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12.1.1 O outorgado interessado em renovar a outorga deverá apresentar 
requerimento ao INEA com antecedência mínima de 120 (cento e vinte dias) 
da data de término da outorga.

12.1.2 O processo com requerimento de renovação somente será aceito pelo 
INEA se o usuário estiver adimplente com a cobrança pelo uso da água outorgada.

12.1.3 O pedido de renovação somente será atendido se o uso objeto da 
outorga estiver em conformidade com as normas, critérios e prioridades 
vigentes à época da renovação e considerando o respectivo Plano de Bacia 
Hidrográfica, quando existente.

12.1.4 A renovação de outorga será efetivada mediante ato administrativo 
e somente se aplicará às atividades e empreendimentos nos quais seja mantida 
a mesma finalidade de uso.

12.1.5 Caso o usuário tenha comprovado o atendimento satisfatório de todas 
as condições de validade da OUT, inclusive adimplência no pagamento da 
cobrança, o prazo de validade poderá ser estendido.

12.1.6 Caso o requerimento de renovação tenha sido feito de forma tempesti-
va e o INEA não se manifeste expressamente a respeito do pedido de renova-
ção até a data de término da OUT, fica esta automaticamente prorrogada até 
que ocorra deferimento ou indeferimento do referido pedido de renovação.

12.2 DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO

12.2.1 Documentação descrita no item 9 desta NOP.

12.2.2 Declaração de Adimplência, referente à cobrança do uso dos recursos 
hídricos, que poderá ser solicitada no e-mail: cadastro.cnarhrj@gmail.com;

12.2.3 Relatório de cumprimento das condições de validade da Outorga que 
se deseja renovar.

13. AVERBAÇÃO

13.1 O documento de averbação é um ato administrativo mediante o qual o órgão 
ambiental altera dados constantes de licença ou autorização ambiental. Poderá 
ser solicitado desde que não altere o escopo da atividade principal nem a desca-
racterize, ou em casos quando ocorrer erro material na sua elaboração.

13.2 A Outorga poderá ser averbada para as seguintes alterações:

 I - titularidade;
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II - inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) ou no Cadastro 
de Pessoas Físicas (CPF);

III - endereço do titular do documento a ser averbado; IV - técnico responsável;

V - condições de validade, com base em parecer técnico do INEA; VI - objeto, 
desde que a modificação não altere seu enquadramento.

13.3 A alteração das condições da Outorga poderá ocorrer a pedido do usuá-
rio ou em função do interesse público nas seguintes hipóteses:

13.3.1 Existência de conflito com as normas supervenientes;

13.3.2 Quando for necessária a adequação ao Plano de Bacia Hidrográfica;

13.3.3 Mudanças nas características do empreendimento ou atividade que 
acarretem aumento ou redução das vazões outorgadas, bem como alterações 
na qualidade do efluente lançado no corpo hídrico, nesta hipótese, a aver-
bação somente será concedida se estiver em conformidade com as normas, 
critérios e prioridades vigentes e considerado o respectivo Plano de Bacia 
Hidrográfica, quando existente;

13.3.4 Erro material.

14. CONDIÇÕES DE TRANSFERÊNCIA DA OUTORGA

14.1 A transferência da outorga a terceiros deverá conservar as mesmas ca-
racterísticas e condições da outorga original e poderá ser feita total ou parcial-
mente, quando aprovada pelo INEA, e será objeto de novo ato administrativo 
indicando o(s) novo(s) titular(es).

14.1.1 A transferência da outorga não isenta o cedente de responder por 
eventuais infrações cometidas durante o prazo em que exerceu o direito de 
uso do recurso hídrico.

15. DESISTÊNCIA DA OUTORGA

Caso cesse o uso outorgado da água, fica o usuário obrigado a dar conheci-
mento ao INEA no prazo máximo de três meses, sujeitando-se, caso contrário, 
às penalidades previstas no Art. 65 da Lei n° 3.239 e demais instrumentos 
legais pertinentes.
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16. CONDIÇÕES DE CANCELAMENTO E EXTINÇÃO DA OUTORGA

16.1 A Outorga de Direito de Uso dos Recursos Hídricos poderá ser suspensa, 
parcial ou totalmente, em definitivo ou por prazo determinado, sem qualquer 
direito de indenização ao usuário, nas seguintes circunstâncias:

16.1.1 Não cumprimento pelo outorgado dos termos da outorga;

16.1.2 Ausência de uso por três anos consecutivos;

16.1.3 Necessidade premente de água para atender a situações de calamidade, 
inclusive as decorrentes de condições climáticas adversas;

16.1.4 Necessidade de se prevenir ou reverter significativa degradação ambiental;

16.1.5 Necessidade de se atender a usos prioritários de interesse coletivo 
para os quais não se disponha de fontes alternativas;

16.1.6 Comprometimento do ecossistema aquático ou do aquífero.

16.1.7 A suspensão da outorga só poderá ser efetivada mediante estudos 
técnicos que comprovem a necessidade do ato.

16.1.8 A suspensão de outorga de uso dos recursos hídricos implica automati-
camente na interrupção ou na redução dos usos outorgados.

16.2 A outorga de direito de uso dos recursos hídricos extingue-se, sem qual-
quer direito de indenização ao usuário, nas seguintes circunstâncias:

16.2.1 Morte do usuário - pessoa física, nesta circunstância, os herdeiros ou in-
ventariante do usuário outorgado, se interessados em prosseguir com a utili zação 
da outorga, deverão solicitar em até cento e oitenta dias da data do óbito, a 
retificação do ato administrativo da portaria, que manterá seu prazo e condições 
originais, quando da definição do(s) legítimo(s) herdeiro(s), sendo emitida nova 
portaria, em nome deste(s);

16.2.2 Liquidação judicial ou extrajudicial do usuário - pessoa jurídica; e

16.2.3 Término do prazo de validade de outorga, sem que tenha havido tem-
pestivo pedido de renovação, situação que impõe a paralização do uso do 
recurso hídrico ao final da validade da Outorga de Direito de Uso de Recursos 
Hídricos, ainda que haja novo requerimento em análise pelo INEA.

17. CONDIÇÕES DE INDEFERIMENTO DA OUTORGA

17.1 O INEA, enquanto órgão gestor de recursos hídricos, tem autonomia para 
analisar tecnicamente os pedidos de outorga. Deste modo, seu corpo técnico avaliará 
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todos os requerimentos com base em critérios técnicos de sustentabilidade e ga-
rantia da segurança hídrica, tanto em termos quantitativos, quanto qualitativos.

17.2 Cabe ressaltar que nos casos abaixo listados, o requerimento de Outorga 
será indeferido:

17.2.1 Objeto incorreto;

17.2.2 Área contaminada;

17.2.3 Água Mineral (relatório final de pesquisa);

17.2.4 Não atendimento de forma satisfatória à Notificação encaminhada 
pelo INEA.

18. CONDIÇÕES DE DISPONIBILIZAÇÃO DO DIREITO DE USO

18.1 O outorgado poderá disponibilizar ao INEA, a critério deste, temporaria-
mente, vazão parcial ou total de seu direito de uso, devendo o outorgante dar 
publicidade do mesmo no Diário Oficial do Estado.

 

19. FISCALIZAÇÃO

19.1 CONSIDERAÇÕES

19.1.1 Compete ao INEA, nos termos que lhe faculta as Leis Estaduais n° 650/1983, 
3.239/1999 e 3.467/2000, e, no que couber, o Decreto nº 2.330/1979, a fiscaliza-
ção para o cumprimento das disposições legais referentes à outorga de direito do 
uso dos recursos hídricos..

19.1.2 No exercício da ação fiscalizadora, ficam asseguradas ao INEA a entrada 
e a permanência, pelo tempo que se tornar necessário, em estabelecimentos 
públicos e privados, com o objetivo de verificar o cumprimento dos termos 
e condições estabelecidos no ato de outorga.

19.1.3 Qualquer pessoa que constate a ocorrência de fato que possa se carac-
terizar como possível infração ao disposto nesta NOP ou nas demais normas 
ambientais e de recursos hídricos em vigor, bem como demais legislações 
pertinentes, poderá comunicá-lo a INEA, para apuração.

19.2 QUANDO DA CONSTATAÇÃO DE PENALIDADES REALIZADAS PELO REQUE-
RENTE OU USUÁRIO

19.2.1 Não mencionar a existência de outros poços no terreno onde está 
o objeto do requerimento.
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19.2.2 Não cumprir as condições de validade da Outorga de Direito de Uso de 
Recursos Hídricos.

19.2.3 Não manter instalados o barrilete de controle operacional e equipa-
mento de bombeamento, conforme exigidos pelo INEA.

19.3 O não cumprimento das disposições legais relativas ao uso dos recursos 
hídricos e aos preceitos desta Norma sujeitará o infrator às penalidades pre-
vistas no Artigo 65 da Lei nº 3.239, de 02 de agosto de 1999, e na legislação 
correlata, em especial a Lei Estadual n° 3.467/2000.

20. REFERÊNCIAS

20.1 LEGISLAÇÃO FEDERAL

20.1.1 Lei Federal n° 9.433/97 - Institui a Política Nacional de Recursos 
Hídricos, cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, 
regulamenta o inciso XIX do art. 21 da Constituição Federal, e altera o art. 1º 
da Lei nº 8.001, de 13 de março de 1990, que modificou a Lei nº 7.990, de 28 
de dezembro de 1989.

20.1.2 Lei Federal n° 11.445/07 - Estabelece as diretrizes nacionais para 
o saneamento básico, cria o Comitê Interministerial de Saneamento Básico, 
altera a Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, a Lei nº 8.036, de 11 de 
maio de 1990, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e a Lei nº 8.987, de 13 
de fevereiro de 1995, e revoga a Lei nº 6.528, de 11 de maio de 1978; e dá 
outras providências.

20.1.3 Lei Federal n° 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 - Dispõe sobre as 
sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas 
ao meio ambiente, e da outras providencias.

20.1.4 Portaria de consolidação n° 5 de 28/09/2017 do Ministério da Saúde 
- Dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da 
água para consumo humano e seu padrão de potabilidade; revoga a Portaria 
nº 2.914, de 12 de dezembro de 2011.

20.1.5 Decreto Federal nº 7.217, de 21 de junho de 2010. Regulamenta a Lei 
nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, que estabelece diretrizes nacionais para 
o saneamento básico, e dá outras providências

20.1.6 Resolução nº 16, de 8 de maio de 2001, do Conselho Nacional de 
Recursos Hídricos - Estabelece critérios gerais para a Outorga de Direito de Uso 
de Recursos Hídricos.
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20.2 LEGISLAÇÃO ESTADUAL

20.2.1 Lei Estadual nº 650/83 - Dispõe sobre a Política Estadual de defesa e proteção 
das bacias fluviais e lacustres do Rio de Janeiro.

20.2.2 Lei Estadual n° 3.239/99 - Institui a Política Estadual de Recursos 
Hídricos; cria o Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos; 
regulamenta a Constituição Estadual, em seu artigo 261, parágrafo 1º, inciso VII; 
e dá outras providências.

20.2.3 Lei Estadual n° 3.467/00 - Dispõe   sobre as sanções administrativas 
derivadas de condutas lesivas ao meio ambiente no Estado do Rio de Janeiro, 
e dá outras providências.

20.2.4 Lei Estadual n° 4.247/03 – Dispõe sobre a cobrança pela utilização 
dos recursos hídricos de domínio do Estado do Rio de Janeiro e dá outras 
providências; e suas modificações.

20.2.5 Lei Estadual n° 5.101/07 - Dispõe sobre a criação do Instituto Estadual 
do Ambiente – INEA e sobre outras providências para maior eficiência na exe-
cução das políticas estaduais de meio ambiente, de recursos hídricos e florestais; 
e seus decretos de modificação.

20.2.6 Portaria SERLA n° 555/07 - Regulamenta o Decreto Estadual nº 40.156, de 
17 de outubro de 2006, que estabelece os procedimentos técnicos e administra-
tivos para regularização dos usos de água superficial e subterrânea pelas soluções 
alternativas de abastecimento de água e para a ação integrada de fiscalização 
com os prestadores de serviços de saneamento e dá outras providências.

20.2.7 Portaria SERLA n° 565, de 18 de abril de 2007 - Define mecanismos 
e critérios para regularização de débitos consolidados referentes à Cobrança 
pelo Uso de Recursos Hídricos de domínio do Estado do Rio de Janeiro.

20.2.8 Decreto Estadual n° 40.156/06 - Estabelece os procedimentos técnicos 
e administrativos para a regularização dos usos de água superficial e subter-
rânea, bem como, para ação integrada e fiscalização com os prestadores de 
serviço de saneamento básico, e dá outras providências.

20.2.9 Decreto Estadual n° 44.820/14 - Dispõe sobre o Sistema de Licencia-
mento Ambiental - SLAM e dá outras providências e seus decretos de modificação.

20.3 NORMAS TÉCNICAS

20.3.1 NOP-INEA-02 - Indenização dos custos de análise e processamento dos 
requerimentos das licenças, certificados, autorizações e certidões ambientais.
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21. ANEXOS

21.1 ANEXO 1 – FORM - REQUERIMENTO DE DIREITO DE USO DE RECURSOS 
HÍDRICOS.

21.2 ANEXO 2 – FORM – PROCURAÇÃO.

21.3 ANEXO 3 – FORM - ANUÊNCIA DO PROPRIETÁRIO DO TERRENO.

21.4 ANEXO 4 – FORM - DECLARAÇÃO DO PADRÃO DE QUALIDADE DA ÁGUA 
E RESPONSABILIDADE TÉCNICA.

21.5 ANEXO 5 – FORM - DECLARAÇÃO DE POTABILIDADE.

21.6 ANEXO 6 – FORM - FINALIDADES DE USO REQUERIDAS E DEMANDA 
ESTIMADA.

21.7 ANEXO 7 – FORM - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO HIDROGEOLÓGICA (RAH).
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ANEXO 1 – FORM – REQUERIMENTO DE  
DIREITO DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS
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ANEXO 2 – FORM – PROCURAÇÃO
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ANEXO 3 – FORM  ANUÊNCIA DO PROPRIETÁRIO DO TERRENO
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ANEXO 4 – FORM  DECLARAÇÃO DO PADRÃO DE 
QUALIDADE DA ÁGUA E RESPONSABILIDADE TÉCNICA
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ANEXO 5 – FORM  DECLARAÇÃO DE POTABILIDADE
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ANEXO 6 – FORM  FINALIDADES DE USO REQUERIDAS E 
CÁLCULO DE DEMANDA ESTIMADA
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ANEXO 7 – FORM  RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO 
HIDROGEOLÓGICA (RAH)
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RESOLUÇÃO INEA Nº 173, 
 DE 27 DE MARÇO DE 2019

APROVA A NOPINEA39.R0 – CRITÉRIOS, ORIEN
TAÇÕES E PROCEDIMENTOS PARA ELABORAÇÃO DO 
RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO HIDROGEOLÓGICA (RAH)

O PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETOR DO INSTITUTO ESTADUAL DO 
AMBIENTE (INEA), reunido no dia 20 de março de 2019, no uso das atribuições 
legais que lhe confere a Lei Estadual nº 5.101, de 04 de outubro de 2007, o art. 8°, 
XVIII do Decreto Estadual n° 41.628, de 12 de janeiro de 2009, na forma que 
orienta o Parecer RD n.º 02/2009, da Procuradoria do INEA e conforme 
processo administrativo E- 07/002.002430/2019,

Considerando:

- que as Leis Federal nº. 9.433, de 08 de março de 1997, Estadual nº. 3.239, 
de 02 de agosto de 1999, que instituíram as respectivas Políticas Nacional 
e Estadual de Recursos Hídricos e estabeleceram a outorga de direito de uso, 
seu cadastro de usuários e a cobrança pelo uso dos recursos hídricos como 
instrumentos destas citadas Políticas

- a Lei Estadual n°. 5101, de 04 de outubro de 2007, e o Decreto nº 41.628 de 
12 de janeiro de 2009 que estabelece a estrutura organizacional do Instituto 
Estadual do Ambiente – INEA, órgão gestor e executor da política estadual de 
recursos hídricos e o responsável pela preservação, conservação e controle 
dos corpos hídricos, superficiais e subterrâneos, de domínio do Estado do Rio 
de Janeiro, em consonância com a Lei nº. 650, de 11 de janeiro de 1983, com 
os Decretos nº. 15.159, de 24 de julho de 1990, nº. 2.330, de 08 de janeiro de 
1979, bem como com a Lei nº. 4247, de 16 de dezembro de 2003; 

- a Portaria INEA PRES n.º 825, de 23 de janeiro de 2019, que criou o Grupo 
de Trabalho criado para revisar a Portaria SERLA n.º 567, de 07/05/2007 e a 
Resolução INEA n.º 162, de 26/12/2018.

- o Decreto Estadual Nº 44.820, de 02/06/2014, que Dispõe sobre o Sistema 
de Licenciamento Ambiental (SLAM) e dá outras providências
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- a imprescindibilidade do estabelecimento e a constante revisão de normas 
que orientem os procedimentos administrativos, especialmente aqueles 
referentes à outorga de direito de uso de recursos hídricos;

- a necessidade de agilização, atualização e simplificação dos procedimentos 
para a concessão de outorga de direito de uso dos recursos hídricos de domí-
nio do Estado do Rio de Janeiro, e demais instrumentos relacionados ao uso 
de recursos hídricos.

- ser fundamento da Política Nacional de Recursos Hídricos a gestão das águas 
na perspectiva da bacia hidrográfica, e ser sua diretriz geral de ação a articu-
lação da União com os Estados tendo em vista o gerenciamento dos recursos 
hídricos de interesse comum, na forma dos artigos 1º e 4º da Lei nº. 9.433, de 
8 de janeiro de 1997.

- o crescente número de solicitações de outorga desde a criação do Instituto 
Estadual do Ambiente e a necessidade de ajuste dos procedimentos de outor-
ga diante da preocupação dos usuários em garantir a disponibilidade de água 
em razão de sua limitação.

- a racionalização do regulamento dos procedimentos de outorga editado 
pela extinta Fundação Superintendência Estadual de Rios e Lagoas (SERLA) de 
modo atualizá-lo e adequá-lo.

Resolve:

Art. 1º- Aprovar a Norma Operacional – NOP-INEA-39.R-0 - Critérios, Definições 
e Condições para Elaboração do Relatório de Avaliação Hidrogeológica (RAH).

Art. 2º - Caberá à Gerência de Publicação e Acervo Técnico (GEPAT), publicar 
a NOP-INEA-39.R-0, no site do INEA ( www.inea.rj.gov.br ), Boletim de Serviço.

Art. 3º- Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 27 de março de 2019

CLAUDIO BARCELOS DUTRA

Presidente
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1. INTRODUÇÃO

O estudo das águas subterrâneas requer conhecimentos sobre os princípios 
básicos da geologia, física, química e matemática. O especialista em águas 
subterrâneas deve, portanto, utilizar-se do embasamento técnico e experiên-
cia na interpretação de evidencias e ambientes geológicos, como, por exem-
plo, a capacidade de reconhecer e prever a influência de falhas estruturais, ou 
identificar a natureza de depósitos superficiais e formas de relevo, uma vez 
que uma proporção significativa do fluxo de água subterrânea e da recarga 
dos recursos hídricos ocorrem nos depósitos sedimentares não consolidados.

Ainda que integre o ciclo hidrológico e seja parte essencial do meio ambiente 
natural, uma das principais motivações para o estudo das águas subterrâneas 
tem sido sua importância como recurso, enfatizando o abastecimento através 
de poços e a capacidade de produção dos aquíferos. Desse modo, a análise 
integrada acerca da disponibilidade e qualidade é fundamental para uma 
gestão eficaz dos recursos hídricos subterrâneos.

2. OBJETIVO

Instruir e definir os critérios técnicos para elaboração do Relatório de Avaliação 
Hidrogeológica (RAH).

3. CAMPO DE APLICAÇÃO E VIGÊNCIA

Esta Norma Operacional, que passa a vigorar a partir da data da sua publicação, 
define orientações ao profissional responsável pela confecção do Relatório de 
Avaliação Hidrogeológica, documento técnico integrante do requerimento de 
Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos subterrâneos (NOP-INEA-38), 
interessados em extrair água subterrânea em volumes significantes, que 
ultrapassem 5.000 litros por dia, salvo se tratar de produtor rural para usos 
agropecuários, caso em que se aplica, como volume significante, as extrações 
de água subterrânea superiores a 28.800 litros por dia.

4. DEFINIÇÕES

TERMO / SIGLA OBJETO

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas
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TERMO / SIGLA OBJETO

ART Anotação de Responsabilidade Técnica

CERHI Conselho Estadual de Recursos Hídricos

CNRH Conselho Nacional de Recursos Hídricos

CONAMA Conselho Nacional do Meio Ambiente

CONFEA Conselho Federal de Engenharia e Agronomia

CREA Conselho Regional de Engenharia e Agronomia

NBR Norma Brasileira

Aquífero

Corpo hidrogeológico constituído de solos, rochas ou 
sedimentos permeáveis com capacidade de armazenar e 
conduzir água através de seus poros, fissuras ou espaços 
resultantes da dissolução e carreamento de materiais de 
forma natural ou por meios artificiais.

Área de Estudo

Corresponde ao ponto de interferência e área em seu 
entorno, incluindo o perímetro de extensão do aquífero 
explorado, áreas de recarga e descarga, bem como áreas 
diretamente ou indiretamente afetadas pelos impactos 
decorrentes da exploração das águas subterrâneas.

Barrilete de Controle 
Operacional

Conexão hidráulica que liga o local de extração de água 
até o reservatório

Capacidade 
Específica

Relação entre a vazão extraída de um poço e o respectivo 
rebaixamento do aquífero: CE = Q / s. É o parâmetro mais 
representativo na análise da produtividade de poços.

Captação Retirada de água em corpos hídricos superficiais

Cone de depressão

Rebaixamento do nível da água causado pelo movimento 
convergente da água do aquífero, quando bombeada, 
resultando em um cone de depressão em torno do poço. 
A sua forma e dimensão dependem das características 
hidráulicas do aquífero e podem ser determinadas a 
partir dos dados obtidos no ensaio de vazão.

Cunha Salina Intrusão de águas mais salinas em regiões costeiras e 
estuarinas, que apresenta formato de cunha.
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TERMO / SIGLA OBJETO

Extração Retirada de água em corpos hídricos subterrâneos por 
meio de poços.

Hidrômetro Equipamento utilizado para medir o consumo de água.

Medidor de Nível Equipamento utilizado para fornecer medidas precisas do 
nível d’água de um poço.

Nível Dinâmico Profundidade que se estabelece a água por ação do 
bombeamento do poço.

Nível Estático Profundidade que se estabelece a água quando não 
influenciada por bombeamento.

Ponto de 
Interferência (PI)

Um poço (para água subterrânea), uma captação superficial 
ou lançamento de efluentes em corpos d’água.

Representante Legal Requerente do processo administrativo ou procurador.

Selo Sanitário

Vedação do espaço anelar entre o revestimento do poço 
e a parede da perfuração com argamassa ou calda de 
cimento, com o objetivo de evitar a percolação de águas 
superficiais para o interior do poço.

Tamponamento

Conjunto de procedimentos empregados no preenchimento 
de um poço ou furo de pesquisa por calda de cimento, 
bentonita, brita ou outros materiais inertes com objetivo 
de restabelecer as condições originais do aquífero e evitar 
contaminação através da estrutura do poço

Tubo Piezométrico 
ou Piezômetro

Equipamento para medir pressões estáticas e realizar o 
monitoramento do nível da água em poços e aquíferos.

Vazão Sustentável Vazão máxima que pode ser extraída do poço de modo 
que a recarga do aquífero não seja excedida.

Zona de Descarga Zona por onde as águas emergem do sistema aquífero, 
alimentando corpos d’água superficiais e subterrâneos.

Zona de Recarga
Área por onde ocorre o abastecimento do aquífero, 
seja por infiltração direta da água no solo ou por fluxo 
subterrâneo indireto de água.
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5. RESPONSABILIDADES GERAIS

FUNÇÃO RESPONSABILIDADES

Requerente ou 
Usuário

• Fornecer documentos exigidos para abertura de processos.
• Atender as exigências do INEA.
• Conceder acesso aos servidores do INEA ao local onde se 

encontra os PIs, quando solicitado.
• São de responsabilidade exclusiva de todo e qualquer 

usuário os impactos causados ao meio ambiente e a 
terceiros, em decorrência de uso dos recursos hídricos em 
não conformidade com os termos da outorga, das normas 
e da legislação vigente e, ainda, por condições inadequadas 
de manutenção, operação e/ou funcionamento de obras 
hidráulicas e instalações que interfiram no corpo d’água, 
bem como pela gestão ambiental do empreendimento e 
monitorar os impactos ocasionados pela explotação das 
águas subterrâneas.

Responsável 
Técnico

• Confeccionar Relatório de Avaliação Hidrogeológica, de 
forma integral, responsabilizando-se tecnicamente e 
legalmente quanto às informações declaradas.

• Responder ao órgão ambiental, ao seu respectivo conse-
lho de classe e à sociedade civil pela qualidade, eficácia 
e segurança dos serviços prestados ao requerente.

Gerência de 
Atendimento (GA)

• Verificar o enquadramento do código do procedimen-
to, o valor da indenização de custeio do instrumento 
requerido e conferir os documentos apresentados 
juntamente com o formulário de requerimento.

• Autuar o processo de Outorga de Direito de Uso de 
Recursos Hídricos após avaliação e conferência dos 
documentos do requerimento.

• Entregar ao requerente o documento SLAM ou o 
indeferimento do requerimento, quando o processo 
for autuado em meio físico.

Agências Regionais

• Verificar o enquadramento do código do procedimen-
to, o valor da indenização de custeio do instrumento 
requerido e conferir os documentos apresentados 
juntamente com o formulário de requerimento.

• Autuar o processo de Outorga de Direito de Uso de 
Recursos Hídricos após avaliação e conferência dos 
documentos do requerimento. 
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FUNÇÃO RESPONSABILIDADES

• Vistoriar e elaborar respectivo relatório, emitir 
Notificações, Autos de Constatação e Autos de 
Infração, quando couber.

• Consistir os dados da autorização (Certidão Ambiental 
de Uso Insignificante de Uso de Recursos Hídricos e/
ou Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos) no 
CNARH/REGLA.

• Cadastrar os PIs no sistema de outorga após conclusão 
de análise do requerimento.

• Aprovar os pareceres de deferimento ou indeferimento 
da Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos.

• Dar ciência ao requerente quando do indeferimento 
do requerimento.

• Gerar, emitir e assinar a Outorga de Direito de Uso de 
Recursos Hídricos.

• Entregar ao requerente o documento SLAM ou o 
indeferimento do requerimento, quando o processo 
for autuado em meio físico.

• A atuação das Agências Regionais no cumprimento das 
responsabilidades/atribuições relacionadas à análise e 
emissão de Outorgas está sujeito ao atendimento de cri-
térios e procedimentos detalhados em Norma específica.

Serviço de 
Regulação de 
Recursos Hídricos 
(SEREG)

• Auxiliar o usuário de recursos hídricos na solução de 
dúvidas sobre o preenchimento do Cadastro Nacional 
de Usuários de Recursos Hídricos (CNARH/REGLA).

• Apoiar e capacitar os técnicos das Agências Regionais, 
nos procedimentos e utilização do CNARH.

• Consistir os dados de autorização (Certidão Ambiental 
de Uso Insignificante de Uso de Recursos Hídricos e/
ou Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos) no 
CNARH/REGLA;

• Calcular os valores de cobrança para os usos outorgados.
• Inserir os usuários outorgados no sistema de controle 

de pagamentos (REMESSA) e acompanhar o pagamento 
das parcelas.

Serviço de Outorga 
de Recursos 
Hídricos (SEORH)

• Analisar e emitir parecer técnico do requerimento de 
Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos.
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FUNÇÃO RESPONSABILIDADES

• Vistoriar e elaborar o respectivo relatório, emitir 
Notificações e Autos de Constatação, quando couber.

• Consistir os dados da Outorga no CNARH/REGLA.
• Cadastrar os PIs no sistema de outorga após conclusão 

de análise do requerimento.

Gerência de 
Licenciamento de 
Recursos Hídricos 
(GELIRH)

• Revisar e aprovar os pareceres de deferimento ou 
indeferimento de uso dos requerimentos de Outorga 
de Direito de Uso de Recursos Hídricos, elaborados 
pelo SEORH.

Diretoria de 
Licenciamento 
Ambiental (DILAM)

• Aprovar os pareceres de deferimento ou indeferimento 
da Outorga, anuídos pela GELIRH.

• Gerar, emitir e assinar o ato de Outorga de Direito de 
Uso de Recursos Hídricos.

• Dar ciência ao requerente quando do indeferimento 
do requerimento.

Gerência de 
Licenciamento de 
Risco Ambiental e 
Áreas Contaminadas 
(GELRAC)

• Emitir parecer sobre o potencial de contaminação de 
recursos hídricos subterrâneos nos processos de uso insig-
nificantes, em empreendimentos licenciados pelo INEA.

Órgão licenciador 
municipal

• Emitir parecer sobre o potencial de contaminação 
de recursos hídricos subterrâneos nos processos de 
uso insignificantes, em empreendimentos licenciados 
pelo município.

Diretoria de Gente 
e Gestão (DIGGES)

• Fornecer infraestrutura e condições para capacitação 
dos servidores.

Coordenadoria 
Geral de 
Fiscalização 
(COFIS)

• Fiscalizar o local onde se localizam os PIs.
• Emitir Notificações, Autos de Constatação e Autos de 

Infração, quando couber.
• Lacrar os pontos de extração, quando necessário.

6. RESPONSABILIDADE TÉCNICA DA AVALIAÇÃO HIDROGEOLÓGICA

6.1 GERAIS
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6.1.1 As interferências nas águas subterrâneas devem estar embasadas em 
estudos hidrogeológicos, necessários para a avaliação de possíveis impactos 
ambientais, conforme determina Resolução CNRH nº 15/2001.

6.1.2 Os estudos e projetos hidráulicos, geológicos, hidrológicos e hidrogeoló-
gicos, correspondentes às atividades necessárias ao uso de recursos hídricos, 
deverão ser executados sob a responsabilidade de profissional devidamente 
habilitado e registrado junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 
(CREA), nos termos da Resolução CNRH nº 16/2001.

6.1.3 A avaliação hidrogeológica das atividades de explotação das águas 
subterrâneas e a elaboração do respectivo relatório serão realizadas por 
geólogos, hidrogeólogos ou engenheiros de minas, responsáveis tecnicamen-
te pelos resultados apresentados, devidamente inscritos no CREA.

6.1.4 A responsabilidade técnica pela elaboração do RAH requer a apre-
sentação da Anotação de Responsabilidade Técnica, conforme Lei Federal 
n° 6.496/77, cópia do seu comprovante de pagamento e cópia da carteira 
profissional do responsável técnico.

6.1.5 Todos os elementos da avaliação hidrogeológica, tais como ensaios de 
vazão, devem ser contemplados preferencialmente em único Relatório.

6.1.5.1 Em caso de erros por falha de impressão, falta de dados fundamentais 
ou por constatação de erro técnico na elaboração do Relatório, poderá, a critério 
do INEA, ser apresentada retificação do RAH, desde que elaborada pelo mes-
mo profissional responsável.

6.1.5.2 Caso haja necessidade da complementação de informações técnicas, 
referentes aos tópicos específicos do RAH, a critério do INEA, o RAH parcial 
e complementar ao RAH original deve ser, preferencialmente, confeccionado 
pelo mesmo profissional responsável que elaborou o RAH integral, apresen-
tado com o requerimento, podendo ser confeccionado por profissional dife-
rente, desde que seja emitida ART específica e referenciando o RAH original.

7. CRITÉRIOS PARA A AVALIAÇÃO HIDROGEOLÓGICA

7.1.1 A exploração das águas subterrâneas pode provocar a redução da 
capacidade de armazenamento e a modificação dos fluxos naturais dos 
aquíferos, além da redução dos volumes disponíveis nos corpos hídricos 
superficiais e subterrâneos.

7.1.2 A avaliação hidrogeológica tem por objetivo determinar as modificações 
ambientais que serão introduzidas pela exploração do aquífero, a partir de um 
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prognóstico das características geológicas e hidrogeológicas locais, possibili-
tando a definição das condições ideais de uso racional desse recurso natural 
e indispensável.

7.1.3 O RAH deve consubstanciar, de forma objetiva, a caracterização dos pa-
râmetros hidrogeológicos – hidrodinâmicos e hidrogeoquímicos, do ponto de 
interferência e do aquífero explorado, relacionando-os aos ambientes naturais.

7.1.4 Com objetivo de afastar a possibilidade de superexplotação do aquífero, 
o aproveitamento das águas subterrâneas está vinculado à identificação do 
comportamento dinâmico de fluxo e disponibilidade dos recursos hídricos.

7.1.5 A locação dos poços e o regime de bombeamento serão avaliados se-
gundo seus riscos potenciais considerando a vulnerabilidade provocada por 
processos antropogênicos, como mistura com águas contaminadas, avanço 
de cunha salina ou qualquer outra circunstância que ofereça suscetibilidade 
às águas subterrâneas.

7.1.5.1 A extração de águas subterrâneas em áreas contaminadas não é 
permitida.

7.1.5.2 Em áreas afetadas por contaminação ambiental, os poços tubulares ou 
escavados, eventualmente instalados, deverão ser tamponados. Para isso, deverá 
ser requerida e obtida a Autorização Ambiental para tamponamento de 
poços, em decorrência do risco de penetração de poluentes no(s) aquífero(s) 
subjacente(s) através da estrutura do poço.

7.1.6 Além da identificação de todos os impactos ocasionados, deve ser de-
terminada a frequência e metodologia a ser empregada no monitoramento 
da qualidade e sustentabilidade da explotação das águas subterrâneas, bem 
como a destinação da estrutura do poço quando da sua desativação.

7.1.7 O RAH deve contemplar todas as alternativas de desempenho susten-
tável da explotação, inclusive a opção de não se executar a extração de água 
por meio de poço.

7.1.8 O RAH será elaborado conforme as instruções técnicas específicas desta 
Norma Operacional, contemplando a estrutura e elementos fundamentais 
listados nos próximos itens.

8. INFORMAÇÕES EXIGIDAS NO RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO HIDROGEOLÓGICA

8.1 QUANTO À APRESENTAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO.
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8.1.1 Dados de localização georreferenciados e instruções de acesso à área, 
viabilizando a fiscalização do INEA.

8.1.2 Aspectos e variações altimétricas observadas na área, entre outros 
elementos de topografia.

8.1.3 Caracterização hidrogeológica da área de estudo incluindo levantamen-
to dos dados geológicos locais, geofísicos (quando disponíveis) e de poços 
existentes, potencialidade hidrogeológica, zonas de recarga/descarga, iden-
tificação do(s) tipo(s) de aquífero(s) disponível(eis) na região e interação das 
águas superficiais e subterrâneas.

8.1.3.1 A caracterização hidrogeológica deve considerar e acompanhar, além 
da descrição de afloramentos observados na área e demais informações 
disponíveis, os dados do Mapa Geológico da área, com legenda, na escala ori-
ginal de mapeamento 1:100.000 ou superior (informar fonte), indicando a(s) 
unidade(s) geológica(s) em que os pontos de interferência estão localizados.

8.1.4 Descrição da atividade exercida e forma de ocupação da área estudada, 
incluindo histórico anterior de uso e ocupação do solo.

8.1.5 Croqui esquemático da área e seu entorno, em um raio de 200 metros 
a partir dos limites laterais do imóvel onde localiza(m)-se o(s) ponto(s) de inter-
ferência (poços), preferencialmente utilizando como base imagens de satélite 
coloridas (disponíveis no Google Earth©), com escala adequada, orientação es-
pacial, escala gráfica, convenções cartográficas e legenda explicativa, incluindo:

a) Polígono delimitando o(s) imóvel(eis) em que localiza(m)-se o(s) ponto(s) 
de interferência.

b) Localização detalhada do(s) poço(s) a ser(em) outorgado(s) bem como 
quaisquer outros pontos de captação e lançamento em corpo hídrico, nascen-
tes, poços, fossas sépticas e sumidouros localizados no imóvel, identificando-
-os por sua denominação (exemplo Poço 1, Lançamento 2), acompanhada 
das cotas de elevação de cada ponto e coordenadas geográficas em graus, 
minutos e segundos no Datum SIRGAS2000.

c) Localização dos poços de usuários vizinhos, existentes no entorno do imó-
vel, cadastrados e não cadastrados no órgão ambiental.

d) Localização e delimitação de corpos hídricos superficiais, Áreas de Preser vação 
Permanente (APP), Unidades de Conservação (UC) e áreas com tombamento 
histórico.

e) Identificação das atividades com potencial de risco ambiental e possíveis 
fontes contaminantes e poluidoras pontuais e difusas.
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8.1.6 Avaliação do uso dos recursos hídricos num contexto local, avaliando as 
interferências usuários vizinhos e a disponibilidade hídrica.

8.1.7 Descrição das atividades com potencial de risco ambiental e possíveis fontes 
contaminantes e poluidoras, na área e seu entorno, como descarte de efluentes, 
postos de gasolina, cemitérios, aterros sanitários, lixões, indústrias, unidades 
operacionais com potencial poluidor (tanques de combustíveis e bombas de 
abastecimento, área de lavagem de veículos, troca de óleo, manuseio e armaze-
namento de substâncias poluidoras), ou áreas contaminadas, com indícios 
e suspeitas de contaminação, conforme Resolução CONAMA nº 420/2009.

8.2 QUANTO À CARACTERIZAÇÃO DOS PONTOS DE INTERFERÊNCIA

8.2.1 Descrição dos pontos de interferência que compõem o objeto do re-
querimento de Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos e indicação 
de outros pontos de interferência que estejam localizados no mesmo imóvel, 
informando suas respectivas regularizações ambientais para uso.

8.2.2 Esclarecimentos quanto à litologia, tipo de aquífero a ser explorado e sua 
porosidade (aquífero fissural, sedimentar, ambos, etc.), para cada ponto de 
interferência objeto do requerimento de Outorga correlacionando tais informa-
ções com os respectivos perfis construtivo-litológicos originais dos pontos.

8.2.3 Apresentar cópia dos perfis construtivo-litológicos originais dos pontos 
de interferência.

8.2.3.1 Em caso de poços antigos, cujos dados construtivos e litológicos dos 
pontos de interferência são desconhecidos, devem ser elaborados perfis 
construtivo-litológicos hipotéticos baseando-se nas características hidrogeoló-
gicas, hidrodinâmicas e hidrogeoquímicas, perfilagem ótica, perfilagem geofísica, 
informações correlatas aos demais poços da região, entrevistas com pessoas que 
acompanharam a perfuração do poço e demais tentativas de investigação, 
registrando com destaque e clareza que o perfil construtivo-litológico é hipotético.

8.2.3.2 Todos os perfis construtivo-litológicos dos poços devem acompanhar 
dados estruturais tais como diâmetro de perfuração, revestimento e selo 
sanitário, profundidade total da perfuração, localização de filtros e pré-filtros 
e demais entradas d’água.

8.2.4 Os poços devem ser projetados e instalados de acordo com as Normas 
Técnicas editadas pela ABNT, garantindo acesso seguro aos mananciais sub-
terrâneos, e objetivando a extração de água de forma eficiente e sustentável.

8.2.5 Caso haja pontos de interferência (poços) no imóvel construídos fora do 
padrão estabelecido na Norma Técnica da ABNT, estes não poderão extrair, 
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individualmente, volume significante, ou seja, superior a 5.000 litros por dia, 
para usos comuns, ou superior a 28.800 litros por dia, para usos agropecuá-
rios por produtores rurais.

8.2.6 Apresentar fotografias da boca do(s) poço(s) a ser(em) outorgado(s) e da área 
em seu entorno, com sinalização e identificação de cada item exigido e insta-
lado, incluindo, placa de identificação do poço, tubo piezométrico, tampa do 
poço e barrilete de controle operacional.

8.2.6.1 A tampa do poço deve estar em conformidade com a NBR ABNT 12244-2006.

8.2.6.2 O barrilete de controle operacional deve conter no mínimo hidrôme-
tro e torneira, instalada após o hidrômetro, para coleta de amostras de água 
bruta do poço.

8.2.6.3 O barrilete de controle operacional deve conter ainda manômetro e regis-
tro de controle de vazão, para os poços que possuam vazão superior a 5,0 m³/h 
e capacidade específica menor que 1,0 m³/h/m, ou seja, para os que estejam 
enquadrados nos critérios de obrigatoriedade de execução dos testes de 
vazões escalonadas.

8.2.6.4 É necessário que o barrilete de controle operacional esteja localizado 
antes de qualquer bifurcação no sistema hidráulico do poço.

8.2.6.5 No caso da existência de dosador de cloro no sistema hidráulico do poço, 
o mesmo deverá ser instalado após a torneira de coleta de amostras, evitando, 
assim, contaminação no procedimento de amostragem da água bruta do poço.

8.2.6.6 No caso da existência de filtro no sistema hidráulico do poço, o mesmo 
deverá ser instalado após a torneira de coleta de amostras, evitando, assim, 
descaracterização no procedimento de amostragem da água bruta do poço.

8.2.6.7 Objetivando a eficácia e segurança na operação dos poços, é recomen-
dada a instalação de válvula de retenção, manômetro, registro de controle de 
vazão e filtro em todos os barriletes de controle operacional do poço.

8.3 QUANTO AO DIAGNÓSTICO AMBIENTAL E ASPECTOS HIDROGEOQUÍMICOS

8.3.1 Apresentar avaliação e interpretação dos dados hidrogeoquímicos das 
águas subterrâneas.

8.3.1.1 Deve ser contextualizada pelo responsável técnico a análise físico-química 
com o tipo de aquífero a ser explorado. Por exemplo, associação de elevada 
condutividade elétrica às rochas calcárias, de fluoreto com ação intempérica 
nos mineiras de rochas ígneas, razões iônicas (rCl/Br, rMg/Ca, rK/Na, rSO4/Cl, 
rCl/HCO3, rCa/Mg e rNa/Cl) com a origem da salinidade.
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8.3.1.2 Deve ser verificada e registrada pelo responsável técnico a existência 
de indícios de contaminação. Por exemplo, derivados de petróleo (BTEX), 
matéria orgânica (Coliformes, Nitrato e Nitrito) e metais pesados.

8.3.1.3 Deve ser verificada e registrada pelo responsável técnico a ocorrência 
de concentrações químicas anômalas na água bruta, indicando as possíveis 
origens – se devido às atividades antrópicas ou às características do meio 
físico – e quais os impactos para a finalidade de uso requerida.

8.3.2 A composição química das águas subterrâneas está relacionada à sua 
capacidade de incorporar substâncias orgânicas e inorgânicas ao reagir com 
os minerais constituintes das rochas e sedimentos formadores dos aquíferos 
pelos quais percola, sendo o conhecimento da direção e movimento das 
águas subterrâneas uma importante indicação da distribuição espacial dessas 
espécies químicas, permitindo distinguir as causas da salinização e/ou conta-
minações das águas subterrâneas em determinadas regiões.

8.3.3 Nas proximidades dos aquíferos costeiros e regiões estuarinas a obser-
vância da sustentabilidade na explotação tem como fundamento a proteção 
da qualidade das águas subterrâneas de forma a impedir a salinização pela 
intrusão marinha.

8.3.4 A caracterização hidrogeoquímica das águas subterrâneas, em função 
das respectivas unidades aquíferas e localização das áreas de recarga e des-
carga, é fundamental para a identificação de possíveis contaminações da água 
subterrânea, assim como para o correto aproveitamento e monitoramento do 
seu uso, em função da manutenção das condições naturais do poço e aquífero.

8.3.5 O conhecimento dos componentes físico-químicos dos aquíferos em seus 
níveis de referência (background), por meio da coleta amostral e da análise das 
águas subterrâneas, antecipadamente ao início da atividade, é parte integrante 
da avaliação hidrogeológica, assegurando a identificação dos impactos ao quais 
os sistemas aquíferos estarão sujeitos em decorrência da exploração.

8.3.6 A coleta e análises físico-químicas e bacteriológicas da água bruta (an-
terior a qualquer tratamento) do poço devem ser realizadas por laboratório 
devidamente credenciado pelo INEA – com Certificado de Credenciamento de 
Laboratório (CCL) válido e contemplando todos os parâmetros.

8.3.7 A coleta e análises físico-químicas e bacteriológicas da água bruta devem 
ser realizadas até 6 meses antes da data da entrega ao INEA.

8.3.8 As análises físico-químicas e bacteriológicas da água bruta (anterior à 
qualquer tratamento) do poço deverá contemplar os seguintes parâmetros: 
Cloro Livre, Temperatura in situ, Condutividade Elétrica in situ, pH in situ, 
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Resíduo Seco, Turbidez, Dureza Total, Cor, Odor, Sólidos Totais Dissolvidos 
(STD), Alcalinidade Total, Bicarbonato (HCO3-), Sódio (Na+), Potássio (K+), 
Cálcio (Ca+2), Magnésio (Mg+2), Ferro (Fe), Cloreto (Cl-), Brometo (Br-), 
Sulfato (SO4-2), Nitrato (NO3-), Nitrito (NO2-), Manganês (Mn), Zinco (Zn), 
Cobre (Cu), Fluoreto (F-), Chumbo (Pb), Alumínio (Al), Cádmio (Cd+2), 
Cromo (Cr), Mercúrio (Hg), Sílica, Balanço iônico em Meq/L (∑ cátions e ∑ ânions), 
Benzeno, Tolueno, Etilbenzeno e Xilenos (BTEX), Coliformes Totais, Coliformes 
Termotolerantes e contagem de Bactérias Heterotróficas.

8.3.8.1 Os parâmetros Temperatura, Condutividade Elétrica, pH, Cor, Odor 
devem ser determinados in situ, imediatamente após a amostragem, conside-
rando as alterações que ocorrem durante armazenamento e o avanço do tempo. 
O restante dos parâmetros deve ser determinado por análises laboratoriais.

8.3.8.2 Com o objetivo de evitar a possibilidade de descaracterização e conta-
minação das amostras, pede-se que estas sejam coletadas após bombeamento 
do poço de, no mínimo, 30 minutos, realizadas diretamente na torneira para 
coleta, item obrigatório do barrilete de controle operacional.

8.3.8.3 A coleta, preparação e análise laboratorial das amostras deverão ser 
realizadas observando as melhores práticas e orientações disponíveis em 
referências técnicas reconhecidas.

8.3.8.4 Os boletins físico-químicos e bacteriológicos devem apresentar o com-
parativo entre os resultados das análises e os valores máximos permitidos 
pelas legislações relativas, indicando inclusive as condições de potabilidade 
da água analisada.

8.3.8.5 Os dados físico-químicos e constituintes iônicos dissolvidos Alcalinidade 
Total, Bicarbonato, Sódio, Potássio, Cálcio, Magnésio, Ferro, Cloreto, Brometo, 
Sulfato, Nitrato, Nitrito, Manganês, Alumínio e Sílica, devem ser apresentados 
nas unidades mg/L e meq/L, respectivamente.

8.3.8.6 Nas análises químicas das águas naturais há que se considerar que estas 
apresentam-se em equilíbrio iônico, ou seja, as cargas totais dos íons, cátions 
e ânions, devem ser similares, permitindo-se observar um erro analítico máximo.

8.3.8.7 Para efeito de praticidade no cálculo do balanço iônico, devem ser 
consideradas as espécies Cl-, SO4-2, HCO3-, Na+, K+, Mg+2 e Ca+2, e demais 
íons identificados como significativos, de acordo com as especificidades de 
cada aquífero.

8.3.8.8 Os somatórios das concentrações de cátions e de ânions para cálculo 
do erro analítico devem ser realizados em miliequivalente por litro (meq/L).
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8.3.8.9 Na apresentação dos boletins das análises físico-químicas o balanço 
iônico deve ser considerado, e seus respectivos desvios devem ser calculados 
da seguinte forma:

Erro analítico (%) = (∑ cátions - ∑ ânions) X 100

         (∑ cátions + ∑ ânions)

∑ cátions 
ou ∑ ânions 
(meq/l)

<1 1 2 6 10 30 >30

Erro permitido 
(%)

15 10 6 4 3 2 1
 

8.3.8.10 Todos os boletins analíticos das amostras de água subterrânea de-
vem conter identificação do local onde foi coletada a amostra e metodologia 
de análise laboratorial.

8.3.9 Para poço localizado em um raio de 200 metros de distância ou dentro de 
imóveis que tenham ponto de abastecimento de combustíveis, as análises labo-
ratoriais deverão acompanhar, também, a análise das espécies PAH e TPH Total.

8.4 QUANTO AOS ASPECTOS HIDRODINÂMICOS E REGIME DE BOMBEAMENTO 
E SUSTENTABILIDADE

8.4.1 A caracterização hidrodinâmica deve ser precedida de pré-teste para 
dimensionar as vazões a serem adotadas.

8.4.2 Descrição do método utilizado no dimensionamento do equipamento 
de bombeamento instalado no(s) poço(s).

8.4.2.1 O adequado dimensionamento do equipamento de bombeamento 
contribui para sustentabilidade no aproveitamento dos recursos hídricos sub-
terrâneos, que por sua vez está vinculada à identificação do comportamento 
dinâmico de fluxo e disponibilidade dos recursos hídricos.

8.4.2.2 A profundidade de instalação da bomba deve ser definida em função 
da vazão e nível dinâmico no poço.

8.4.2.3 É imprescindível que o dimensionamento do equipamento de bombea-
mento considere a distância entre o poço e o reservatório d’água, ajustando-se 
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à altura manométrica ideal. Nos casos em que o reservatório d’água principal 
estiver localizado em nível superior, sugere-se a instalação de um reservatório 
intermediário.

8.4.3 Realizar os testes de bombeamento e recuperação do poço atendendo todas 
as recomendações especificadas pelas normas ABNT/NBR, n° 12.212:2006 e 
12.244:2006, identificando se as condições de uso do poço são satisfatoria-
mente sustentáveis.

8.4.3.1 O teste de bombeamento de vazão máxima deve ter duração de 24 
horas ininterruptas, mantendo-se uma vazão constante, previamente deter-
minada com base nas características hidrodinâmicas do poço e o dimensiona-
mento das condições de explotação.

8.4.3.2 O teste de bombeamento de vazão máxima deve ser realizado sem 
quaisquer obstruções na saída de água e ajustes da vazão, como por exemplo, 
manipulação do registro de controle de vazão (estrangulamento do poço).

8.4.3.3 O teste de recuperação do rebaixamento obtido no teste de bombea-
mento de vazão máxima deve ter duração de, no mínimo, 4 horas. Após este 
período o teste de recuperação somente poderá ser finalizado quando o poço 
recuperar 80% do rebaixamento.

8.4.3.4 O teste de bombeamento com vazões escalonadas deve ser realizado 
para o poço que, após o teste de bombeamento de vazão máxima, apresente 
vazão superior a 5,0 m3/h e capacidade específica inferior a 1,0 m³/h/m 
(CE < 1,0 m3/h/m), observando-se as perdas de carga e vazão explotável.

a) O teste de bombeamento com vazão escalonada deve ser iniciado somente 
após a recuperação total do rebaixamento resultante do teste de bombea-
mento de vazão máxima.

8.4.3.5 Na existência de outros poços em um raio de 100 metros a partir do 
poço bombeado, deve ser realizado o teste de interferência entre poços.

a) O teste de interferência entre poços consiste no monitoramento da variação 
do nível da água em um ou mais poços, enquanto outro poço de referência é 
bombeado no regime de vazão máxima.

8.4.3.6 As medições de nível de água no poço devem ser realizadas com 
medidor que permita leituras com precisão centimétrica.

8.4.3.7 Para realização de qualquer teste de bombeamento, o poço deverá ser 
paralisado, no mínimo, 12 (doze) horas antes do teste, a fim de garantir que o 
nível d’água não esteja sob influência de bombeamento anterior.
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8.4.3.8 Os testes devem ser realizados com a bomba dimensionada e insta-
lada no poço para o uso sustentável, ou, na ausência desta, por bomba com 
igual capacidade.

8.4.3.9 Testes de bombeamento realizados com auxílio de compressor de ar 
(exemplo air lift) não serão considerados para realização dos testes e identifi-
cação das condições de uso do poço.

8.4.3.10 Caso o descarte da água bombeada seja realizado em solo, este 
deverá ser distante o suficiente do entorno do poço, impedindo que a água 
do descarte infiltre-se no solo e altere os níveis d’água locais, devido à possi-
bilidade de interferência nos resultados dos ensaios de vazão.

8.4.3.11 Os testes (bombeamento, recuperação e interferência) têm validade 
de seis meses, a partir de sua execução.

8.4.4 Apresentar interpretação dos resultados dos testes reunindo as informa-
ções, registros e análise do desempenho do poço, acompanhada de gráficos 
elucidativos. Se possível, apresentar registros anteriores do desempenho do 
poço, demonstrando as modificações observadas.

8.4.4.1 Os gráficos que acompanham o relatório interpretativo devem 
comtemplar as funções Vazão por Tempo (QxT), Nível Dinâmico por Tempo 
(NDxT), Rebaixamento por Tempo (SwxT) e Recuperação por Tempo (RecxT).

a) Para testes escalonados apresentar também o gráfico Vazão x Nível Dinâmico 
(Q x ND).

b) As funções Tempo (T) deverão ser expressas em escala logarítmica (log-normal).

8.4.4.2 A exploração de aquíferos deve observar o princípio da vazão sustentável, 
assegurando, sempre, que o total extraído pelo poço e demais captações 
nunca exceda a recarga do aquífero, de modo a evitar o deplecionamento dos 
níveis d’água.

8.4.4.3 A vazão máxima do poço, observada no teste de bombeamento, será 
considerada sustentável se representar o aproveitamento ideal do poço, 
isto é, situando-se até o limite do regime laminar do fluxo subterrâneo, não 
provocando a superexplotação do aquífero e não afetando os demais usuários 
de água subterrânea.

a) A vazão máxima sustentável será considerada aquela que se mantém estável 
durante a execução do teste de bombeamento.

8.4.4.4 De modo a evitar a danificação de sua estrutura interna, o Nível Dinâmico 
do poço nunca deverá ultrapassar o limite de profundidade das entradas d´água.
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8.4.5 Apresentar os dados de execução dos testes de bombeamento à vazão 
máxima, recuperação, interferência entre poços e bombeamento à vazão 
escalonada por meio dos Formulários específicos e inseridos nos anexos 2, 3, 
4 e 5 desta NOP, com todos os campos devidamente preenchidos.

8.4.6 Apresentar material fotográfico registrando a execução dos testes de 
bombeamento de vazão máxima, incluindo:

a) Método de aferição da vazão no momento inicial e após 12 horas do início 
do teste.

b) Método de aferição do nível d’água no momento inicial e após 12 horas do 
início do teste.

8.5 QUANTO ÀS CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

8.5.1 Aspectos relevantes observados durante a avaliação hidrogeológica.

8.5.2 Destacar recomendações necessárias à sustentabilidade do uso dos 
recursos hídricos na área estudada.

8.5.2.1 Caso haja detecção de interferência hidráulica entre poços devido à 
soma dos respectivos cones de rebaixamento, apresentar proposta de regime 
de bombeamento sustentável que contemple o bombeamento dos poços de 
forma alternada.

8.6 QUANTO ÀS FONTES E REFERÊNCIAS

8.6.1 Descrição da bibliografia consultada e identificação das fontes de dados 
e informações constantes no RAH.

9. REFERÊNCIAS

9.1 LEGISLAÇÃO FEDERAL

Lei Federal n° 4.076/1962. Regula o exercício da profissão de geólogo.

Lei Federal n° 6.496/1977. Institui a "Anotação de Responsabilidade Técnica" 
na prestação de serviços de engenharia, de arquitetura e agronomia; autoriza 
a criação, pelo Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA, de 
uma Mútua de Assistência Profissional; e dá outras providências.

Lei Federal n° 9.433/1997. Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, cria 
o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, regulamenta o inciso 
XIX do art. 21 da Constituição Federal, e altera o art. 1º da Lei nº 8.001, de 13 
de março de 1990, que modificou a Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989.
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Resolução CONFEA n° 1.025/2009. Dispõe sobre a Anotação de Responsabili-
dade Técnica e o Acervo Técnico Profissional, e dá outras providências.

Resolução CONAMA nº 420/2009. Dispõe sobre critérios e valores orientadores 
de qualidade do solo quanto à presença de substâncias químicas e estabelece 
diretrizes para o gerenciamento ambiental de áreas contaminadas por essas 
substâncias em decorrência de atividades antrópicas.

Resolução CNRH nº 15/2001. Estabelece diretrizes gerais para a gestão das 
águas subterrâneas. 

Resolução CNRH nº 16/2001. Dispõe sobre a Outorga de Direito de Uso de 
Recursos Hídricos.

Resolução CNRH nº 92/2008. Estabelece critérios e procedimentos gerais para 
proteção e conservação das águas subterrâneas no território brasileiro.

9.2 LEGISLAÇÃO ESTADUAL

Lei Estadual n° 3.239/1999. Institui a Política Estadual de Recursos Hídricos; cria o Sis-
tema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos; regulamenta a Constituição 
Estadual, em seu artigo 261, parágrafo 1º, inciso VII; e dá outras providências.

Lei Estadual n° 3.467/2000. Dispõe sobre as sanções administrativas deriva-
das de condutas lesivas ao meio ambiente no Estado do Rio de Janeiro, e dá 
outras providências.

Lei Estadual n° 5.101/2007. Dispõe sobre a criação do Instituto Estadual do 
Ambiente – INEA e sobre outras providências para maior eficiência na execução 
das políticas estaduais de meio ambiente, de recursos hídricos e florestais e seus 
decretos de modificação.

Decreto Estadual n° 44.820/2009. Dispõe sobre o Sistema de Licenciamento 
Ambiental - SLAM e dá outras providências e seus decretos de modificação.

9.3 NORMAS TÉCNICAS

NBR/ABNT 12.212/2006. Poço tubular – Projeto de poço tubular para captação 
de água subterrânea. 

NBR/ABNT 12.244/2006. Poço tubular – Construção de poço tubular para 
captação de água subterrânea.

10. ANEXOS

• ANEXO 1 – FORM - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO HIDROGEOLÓGICA - RAH
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ANEXO 1 – FORM  RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO 
HIDROGEOLÓGICA  RAH
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RESOLUÇÃO INEA Nº 174, 
 DE 27 DE MARÇO DE 2019

APROVA A NOPINEA40.R0 – CRITÉRIOS, DEFINIÇÕES 
E CONDIÇÕES GERAIS PARA CONCESSÃO DE CERTIDÃO 
AMBIENTAL DE USO INSIGNIFICANTE DE RECURSOS 
HÍDRICOS (UI)

O PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETOR DO INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE 
(INEA), reunido no dia 20 de março de 2019, no uso das atribuições legais que 
lhe confere a Lei Estadual nº 5.101, de 04 de outubro de 2007, o art. 8°, XVIII do 
Decreto Estadual n° 41.628, de 12 de janeiro de 2009, na forma que orienta 
o Parecer RD n.º 02/2009, da Procuradoria do INEA e conforme processo 
administrativo E07/002.002359/2019,

Considerando:

- que as Leis Federal nº. 9.433, de 08 de março de 1997, Estadual nº. 3.239, de 02 de 
agosto de 1999, que instituíram as respectivas Políticas Nacional e Estadual de Recur -
sos Hídricos e estabeleceram a outorga de direito de uso, seu cadastro de usuários e 
a cobrança pelo uso dos recursos hídricos como instrumentos destas citadas Políticas

- a Lei Estadual n°. 5101, de 04 de outubro de 2007, e o Decreto nº 41.628 de 12 
de janeiro de 2009 que estabelece a estrutura organizacional do Instituto Estadual 
do Ambiente – INEA, órgão gestor e executor da política estadual de recursos 
hídricos e o responsável pela preservação, conservação e controle dos corpos 
hídricos, superficiais e subterrâ neos, de domínio do Estado do Rio de Janeiro, em 
consonância com a Lei nº. 650, de 11 de janeiro de 1983, com os Decretos nº. 15.159, 
de 24 de julho de 1990, nº. 2.330, de 08 de janeiro de 1979, bem como com 
a Lei nº. 4247, de 16 de dezembro de 2003;

- a Portaria INEA PRES n.º 825, de 23 de janeiro de 2019, que criou o Grupo 
de Trabalho criado para revisar a Portaria SERLA n.º 567, de 07/05/2007 e a 
Resolução INEA n.º 162, de 26/12/2018.

- o Decreto Estadual Nº 44.820, de 02/06/2014, que Dispõe sobre o Sistema 
de Licenciamento Ambiental (SLAM) e dá outras providências

- a imprescindibilidade do estabelecimento e a constante revisão de normas que 
orientem os procedimentos administrativos, especialmente aqueles referentes 
à outorga de direito de uso de recursos hídricos;
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- a necessidade de agilização, atualização e simplificação dos procedimentos 
para a concessão de outorga de direito de uso dos recursos hídricos de domínio 
do Estado do Rio de Janeiro, e demais instrumentos relacionados ao uso de 
recursos hídricos.

- ser fundamento da Política Nacional de Recursos Hídricos a gestão das águas 
na perspectiva da bacia hidrográfica, e ser sua diretriz geral de ação a articu-
lação da União com os Estados tendo em vista o gerenciamento dos recursos 
hídricos de interesse comum, na forma dos artigos 1º e 4º da Lei nº. 9.433, de 
8 de janeiro de 1997.

- o crescente número de solicitações de outorga desde a criação do Instituto 
Estadual do Ambiente e a necessidade de ajuste dos procedimentos de outorga 
diante da preocupação dos usuários em garantir a disponibilidade de água em 
razão de sua limitação.

- a racionalização do regulamento dos procedimentos de outorga editado 
pela extinta Fundação Superintendência Estadual de Rios e Lagoas (SERLA) de 
modo atualizá-lo e adequá-lo.

Resolve

Art. 1º- Aprovar a Norma Operacional – NOP-INEA-40-R-0 - Critérios, Definições 
e Condições para Concessão de Certidão Ambiental de Uso Insignificante de 
Recursos Hídricos (UI).

Art. 2º - Caberá à Gerência de Publicação e Acervo Técnico (GEPAT), publicar 
a NOP-INEA-40.R-0, no site do INEA ( www.inea.rj.gov.br ), Boletim de Serviço.

Art. 3º- Revogar a Resolução INEA n.º 63, de 27 de novembro de 2012.

Art. 4º- Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 27 de março de 2019

CLAUDIO BARCELOS DUTRA

Presidente
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CRITÉRIOS, DEFINIÇÕES E CONDIÇÕES GERAIS 
 PARA CONCESSÃO DE CERTIDÃO AMBIENTAL DE  
USO INSIGNIFICANTE DE RECURSOS HÍDRICOS

1. INTRODUÇÃO

O uso insignificante de recursos hídricos está previsto nas Políticas Nacional 
e Estadual de Recursos Hídricos, Leis nº 9.433/97 e nº 3.239/99, respectiva-
mente, definido no âmbito do Estado do Rio de Janeiro (ERJ) pela Lei Estadual 
nº 4.247/03 e suas alterações.

2. OBJETIVO

Estabelecer critérios, definições e condições gerais para concessão de 
Certidão Ambiental de uso insignificante de recursos hídricos para usuários 
de água subterrânea e/ou superficial, de domínio do Estado do Rio de Janeiro, 
atestando a viabilidade ambiental do seu uso.

3. CAMPO DE APLICAÇÃO

3.1 Esta Norma Operacional (NOP) aplica-se aos interessados em utilizar re-
cursos hídricos, enquadrado como uso insignificante, conforme os seguintes 
limites de vazão e volume:

a) Para captações em corpo hídrico superficial: a vazão máxima é de 0,4 litros 
por segundo (1,44 m³/h).

b) Para extrações de água subterrânea: o volume máximo diário é de 5.000 
litros, salvo se tratar de produtor rural para usos agropecuários, caso em que 
se aplica o volume máximo diário de 28.800 litros.

3.2 Usos que superem os limites estabelecidos nas alíneas do item 3.1 estão 
sujeitos a Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos e deverão seguir 
os critérios da NOP-INEA-37, para captações em corpo hídrico superficial, e 
NOP-INEA-38, para extrações de água subterrânea.

3.3 Esta norma não se aplica aos usuários cuja finalidade de uso seja para 
geração de energia elétrica, que deverão seguir os critérios da NOP-INEA-41.

3.4 Esta norma passará a vigorar a partir da data da sua publicação.
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4. DEFINIÇÕES

TERMO / SIGLA OBJETO

ANA Associação Brasileira de Normas Técnicas

CERHI Conselho Estadual de Recursos Hídricos.

CNRH Conselho Nacional de Recursos Hídricos.

CNARH Cadastro Nacional de Usuários de Recursos Hídricos.

CONAMA Conselho Nacional de Meio Ambiente.

SERLA Fundação Superintendência Estadual de Rios e Lagoas.

SLAM Sistema de Licenciamento Ambiental.

REGLA Sistema Federal de Regulação de Usos, da Agência 
Nacional de Águas.

Água para consumo 
humano

Água potável destinada à ingestão, preparação e produção 
de alimentos e à higiene pessoal, independentemente da 
sua origem, em conformidade com a atual Portaria de 
consolidação n° 5 de 28/09/2017 do Ministério da Saúde, 
ou a vigente da época.

Águas subterrâneas Aquelas que ocorrem natural ou artificialmente no subso-
lo, suscetíveis de extração ou utilização pelo homem.

Águas superficiais

Corpos hídricos que se encontram com a superfície livre 
(em contato direto com a atmosfera), ou seja, acima da 
superfície topográfica tais como: em rios, lagos, lagoas e 
reservatórios.

Águas de domínio 
Estadual

São de domínio do Estado as águas superficiais quando 
nascem e deságuam dentro do mesmo Estado (no mar 
ou em outro curso d’água) e todas as águas subterrâneas. 
Existem as exceções: as águas acumuladas (represas, 
lagos, barragens etc.) por obra da União, os trechos de 
rios que atravessam áreas protegidas nacionais (parques, 
reservas biológicas etc.) e as reservas indígenas.

Aquífero

Corpo hidrogeológico constituído de solos, rochas ou 
sedimentos permeáveis com capacidade de armazenar e 
conduzir água através de seus poros, fissuras ou espaços 
resultantes da dissolução e carreamento de materiais de 
forma natural ou por meios artificiais.
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TERMO / SIGLA OBJETO

Corpo Hídrico Denominação genérica para qualquer manancial hídrico; 
curso d'água, trecho de rio, lago, lagoa ou aquífero.

Curso d’água É qualquer corpo hídrico fluente, como rios, córregos, 
riachos, ribeirões, entre outros.

Extração
Retirada de água em corpos hídricos subterrâneos por 
meio de poços tubulares, rasos ou profundos, ou poços 
escavados.

Lançamento
Toda emissão ou despejo de resíduos líquidos ou gasosos 
em corpos d'água após o uso das águas em qualquer 
atividade ou empreendimento.

Medidor de Vazão Aparelhos utilizados para medir o consumo de água. 
(Exemplos: hidrômetro, Calha Parshall etc.).

Nascente ou olho 
d’água

Local onde aflora naturalmente, mesmo que de forma 
intermitente, a água do lençol freático. A nascente é o 
elemento que dá origem aos cursos d’água.

Ponto de 
Interferência (PI)

Um poço (para água subterrânea), uma captação superficial 
ou lançamento de efluentes em corpos d’água.

Q95 Vazão estabelecida em uma curva de permanência, que 
ocorre com uma frequência de 95% do tempo.

Representante Legal Requerente do processo administrativo ou procurador.

Sistema de outorga Sistema / Banco de dados utilizado pelo INEA para 
cadastro dos usuários de recursos hídricos.

Tipo de Interferência Pode ser interferência superficial (captação e lançamento) 
ou interferência subterrânea (extração).

5. RESPONSABILIDADES GERAIS

FUNÇÃO RESPONSABILIDADES

Requerente ou 
Usuário

• Fornecer documentos exigidos para abertura de 
processos.

• Atender as exigências do INEA.
• Conceder acesso aos servidores do INEA ao local onde 

se encontra os PIs quando solicitado.
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FUNÇÃO RESPONSABILIDADES

• São de responsabilidade exclusiva de todo e qualquer 
usuário os impactos causados ao meio ambiente e a 
terceiros, em decorrência de uso dos recursos hídricos 
em não conformidade com os termos do documento de 
direito de uso de recursos hídricos e da legislação vigente 
e, ainda, por condições inadequadas de manutenção, 
operação e/ou funcionamento de obras hidráulicas 
e instalações que interfiram no corpo hídrico.

Gerência de 
Atendimento (GA)

• Verificar o enquadramento do código do procedimento, 
o valor da indenização de custeio do instrumento 
requerido, e conferir os documentos apresentados 
juntamente com o formulário de requerimento.

• Autuar o processo de Outorga de Direito de Uso 
de Recursos Hídricos ou Certificado de Reserva de 
Disponibilidade Hídrica após avaliação e conferência dos 
documentos do requerimento.

• Entregar ao requerente a Certidão Ambiental, quando 
o processo for autuado em meio físico.

• Entregar ao requerente o Indeferimento do requerimento, 
quando em meio físico.

Agências Regionais

• Verificar o enquadramento do código do procedimento, 
o valor da indenização de custeio do instrumento 
requerido, e conferir os documentos apresentados 
juntamente com o formulário de requerimento.

• Autuar o processo de Certidão Ambiental após avaliação 
de documentos do requerimento.

• Vistoriar e elaborar respectivo relatório, emitir 
Notificações, Autos de Constatação e Autos de Infração, 
quando couber.

• Realizar o cadastramento dos PIs no sistema de outorga 
após conclusão de análise do requerimento.

• Aprovar os pareceres de deferimento ou indeferimento 
da Certidão Ambiental de uso insignificante de recursos 
hídricos.

• Ratificar os dados da Certidão Ambiental de uso 
insignificante de recursos hídricos no CNARH/REGLA.

• Dar ciência ao requerente quando do indeferimento do 
requerimento.
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FUNÇÃO RESPONSABILIDADES

• Gerar, emitir e assinar a Certidão Ambiental de uso 
insignificante de recursos hídricos.

• Entregar ao requerente a Certidão Ambiental, quando 
o processo for autuado em meio físico.

•  A atuação das Agências Regionais, no cumprimento das 
responsabilidades/atribuições relacionadas à análise 
e emissão de Certidão Ambiental está condicionada ao 
atendimento de critérios e procedimentos estabelecidos 
em norma específica.

Serviço de Outorga 
de Recursos 
Hídricos (SEORH)

• Analisar e emitir parecer final para Certidão Ambiental 
de uso insignificante de recursos hídricos.

• Realizar vistorias e elaborar o respectivo relatório, emitir 
Notificações e Autos de Constatação, quando couber.

• Consistir os dados da Certidão Ambiental de uso 
insignificante de recursos hídricos no CNARH/REGLA.

• Realizar o cadastramento dos PIs no sistema de outorga 
após conclusão de análise do requerimento.

Gerência de 
Licenciamento de 
Risco Ambiental e 
Áreas Contaminadas 
(GELRAC)

• Emitir parecer sobre o potencial de contaminação de 
recursos hídricos subterrâneos nos processos de uso 
insignificantes, em empreendimentos licenciados pelo 
INEA.

Órgão licenciador 
municipal

• Emitir parecer sobre o potencial de contaminação de 
recursos hídricos subterrâneos nos processos de uso 
insignificantes, em empreendimentos licenciados pelo 
município.

Serviço de 
Hidrologia e 
Hidráulica (SEHID)

• Realizar e/ou avaliar estudos de vazões mínimas para 
subsidiar os cálculos de disponibilidade hídrica para as 
captações superficiais.

• Emitir parecer técnico com a indicação da existência ou 
não de disponibilidade hídrica no ponto de interferência, 
diante da demanda solicitada.

Serviço de 
Regulação de 
Recursos Hídricos 
(SEREG)

• Auxiliar os usuários de água nas dúvidas sobre o 
preenchimento do Cadastro Nacional de Usuários de 
Recursos Hídricos (CNARH/REGLA).

• Apoiar e capacitar os técnicos das Agências Regionais e 
do SEORH, nos procedimentos e utilização do CNARH.
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FUNÇÃO RESPONSABILIDADES

• Ratificar os dados de autorização (Certidão Ambiental 
de Uso Insignificante de Uso de Recursos Hídricos e/
ou Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos) no 
CNARH/REGLA.

Coordenadoria 
Geral de 
Fiscalização 
(COFIS)

• Fiscalizar o empreendimento.
• Emitir Notificações, Autos de Constatação e Autos de 

Infração, quando couber.
• Lacrar os pontos de extração, quando necessário.

Diretoria de Gente 
e Gestão (DIGGES)

• Fornecer infraestrutura e condições para capacitação 
dos servidores.

Gerência de 
Licenciamento de 
Recursos Hídricos 
(GELIRH)

• Revisar e aprovar os pareceres de deferimento ou 
indeferimento de uso dos requerimentos de Certidão 
Ambiental de uso insignificante de recursos hídricos, 
elaborados pelo SEORH.

Diretoria de 
Licenciamento 
Ambiental (DILAM)

• Aprovar os pareceres de deferimento ou indeferi-
mento da Certidão Ambiental de uso insignificante de 
recursos hídricos, anuídos pela GELIRH.

• Dar ciência ao requerente quando do indeferimento 
do requerimento.

• Gerar, emitir e assinar a Certidão Ambiental de uso 
insignificante de recursos hídricos.

6. CRITÉRIOS PARA REQUERIMENTO DE CERTIDÃO AMBIENTAL DE USO INSIG-
NIFICANTE DE RECURSOS HÍDRICOS

6.1 QUANTO À EXISTÊNCIA DE ABASTECIMENTO PÚBLICO

6.1.1 Em regiões servidas por rede de abastecimento público, o usuário de-
verá observar o disposto no Decreto Estadual nº 40.156, de 17 de outubro de 
2006, e na Portaria SERLA nº 555, de 1º de fevereiro de 2007.

6.1.1.1 De acordo com as referidas normas, a água captada de corpo hídrico 
não pode ser utilizada para consumo e higiene humana em áreas que possuem 
abastecimento de água regularizado. As demais finalidades são permitidas.

6.1.1.2 Excetuam-se à regra os usos industriais que utilizam a água de fonte 
alternativa como matéria prima, como por exemplo, as indústrias alimentícias 
de bebidas e farmacêuticas.
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6.2 QUANTO ÀS ESPECIFICIDADES DO REQUERIMENTO

6.2.1 O procedimento observará os parâmetros, definições e limites das Áreas 
de Preservação Permanentes dispostos na Lei Federal n° 12.651/2012, acerca 
da proteção dos corpos hídricos e as nascentes.

6.2.2 Desde que comprovada à necessidade do Uso de Recursos Hídricos 
requeridos em áreas especialmente protegidas, será observada o prescrito 
na Lei Federal n° 12.651/2012, sobre a possibilidade de intervenção em Área 
de Preservação Permanente, acerca das instalações necessárias à captação 
e condução de água.

6.2.3 Não será necessária, para emissão da Certidão Ambiental de uso 
insignificante, a abertura de processo administrativo para autorização de 
intervenção de Faixa Marginal de Proteção (FMP) das instalações necessárias 
à captação e condução de água e efluentes tratados, por se tratar de atividade 
de baixo impacto ambiental, conforme estabelecido nos artigos 3° e 8° da Lei 
12.651/2012.

6.3 QUANTO À CAPTAÇÃO EM NASCENTES

6.3.1 Por ser responsável pela formação de cursos d’água, a utilização de água 
das nascentes, também conhecida como olho d’água ou mina d’água, deve 
ser, de todo modo, evitada. Porém, em locais onde não haja um manancial 
alternativo, a captação em nascentes é considerada um uso de água passível 
de autorização de acordo com a Lei Estadual nº 3.239/99.

6.3.2 A captação nas nascentes deverá ser feita garantindo-se uma vazão 
mínima de extravasam, de modo que a água que brota na nascente não seja 
totalmente consumida. A água brota da nascente e tem que circular. Para isso, 
no local da captação, deve ser mantido um dispositivo extravasor que garanta 
uma vazão correspondente a pelo menos 20% da vazão captada (veja croqui 
e tabela no Anexo 9).

6.3.3 O escoamento da água nas nascentes não é facilmente previsível, por 
esse motivo, as vazões captadas em nascentes devem ser monitoradas e as 
medições dos volumes mensais devem ser apresentadas ao órgão gestor de 
recursos hídricos para avaliação sempre que for solicitado.

6.3.4 A captação da água nas nascentes deverá ser feita cuidando-se para que 
a vegetação no entorno (APP) seja protegida, de acordo com o que preconiza 
a legislação ambiental em vigor, especialmente a Lei n° 12.651/2012.

6.4 QUANTO À DISPONIBILIDADE HÍDRICA SUPERFICIAL
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6.4.1 As captações superficiais, com exceção das captações em nascentes, 
o procedimento deverá ser encaminhado ao Serviço de Hidrologia e Hidráulica 
(SEHID), para realização dos cálculos de disponibilidade hídrica.

6.4.2 O cálculo de disponibilidade hídrica dos corpos hídricos do Estado do 
Rio de Janeiro terá como referência a vazão “Q95”, definida como a vazão que 
ocorre com uma frequência de 95% do tempo.

6.4.3 A vazão máxima outorgável corresponde a 40% da Q95, sendo possível 
a utilização de vazão superior, quando se tratar de abastecimento público e usos 
não consuntivos, desde que devidamente justificado e aprovado pela equipe 
técnica do INEA.

6.4.4 O cálculo da vazão de referência (Q95) deverá ser realizado a partir da 
análise estatística de séries históricas de vazão do curso d’água a ser utilizado, 
ou, na inexistência de série histórica, a partir de estudos de regionalização ou 
estudos similares disponíveis, a critério da equipe técnica do INEA.

6.5 QUANTO À CAPTAÇÃO / EXTRAÇÃO EM MAIS DE UM PONTO DE INTERFERÊNCIA

6.5.1 Entende-se por mais de um PI quando o requerente possuir mais de 
um ponto de extração, captação e/ou lançamento de efluentes em corpo hí-
drico em uma mesma localidade (imóvel, propriedade ou empreendimento). 
Diante disso, o requerente deverá solicitar a Outorga para todos os PIs em um 
único processo administrativo.

a) Se o requerente possuir mais de um PI subterrâneo, será enquadrado como 
uso insignificante se a soma do volume de todos os PIs não ultrapassar 5.000 
litros por dia.

b) Se o requerente possuir mais de um PI subterrâneo, e se tratar de produtor 
rural para usos agropecuários, será enquadrado como uso insignificante se 
a soma do volume de todos os PIs não ultrapassar os 28.800 litros por dia.

c) Se o requerente possuir mais de um PI para captação superficial, seu uso 
será enquadrado como insignificante, somente se a soma da vazão de todos 
os PIs não ultrapassar 0,4 litros por segundo (1,44 m³/h).

d) Se o requerente possuir tipos de interferências diferentes (PI subterrânea 
e PI superficial) e qualquer um deles não se enquadrarem como uso insigni-
ficante, deverá ser autuado um único processo administrativo para emissão 
de Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos. Caso todos os PIs sejam 
enquadrados como uso insignificante deverá ser autuado um único processo 
de requerimento de Certidão Ambiental.
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e) Para os casos descritos na alínea d, em que os PIs superficiais sejam enqua-
drados como Outorga e o somatório do volume extraído nos PIs subterrânea 
não ultrapasse 5.000 litros por dia, a documentação específica a ser apresentada 
para os PIs subterrânea no processo requerendo Outorga deve ser a prevista 
nesta NOP, ficando dispensada a apresentação da documentação específica 
referente à Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos subterrâneos.

f) No caso de PIs de lançamento superficial os efluentes provenientes apenas 
da captação e/ou extração consideradas insignificantes, estes pontos de lança-
mento devem ser incluídos em um único requerimento de Certidão Ambiental.

7. FINALIDADES DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS PARA FINS DE OUTORGA

Para fins de outorga define-se como finalidades de uso de recursos hídricos:

7.1 Consumo e higiene humana. Uso para consumo direto, higiene e preparo 
de alimentos para seres humanos.

7.2 Lavagem de veículos. Uso na limpeza de veículos automotores próprios 
ou de terceiros.

7.3 Limpeza de dependências. Uso na limpeza geral de áreas diversas.

7.4 Rega de jardim. Quando há uso de água para rega de plantas, sem fins 
econômicos.

7.5 Uso Industrial. Enquadra-se nesta finalidade quando a água é utilizada, 
por pessoa jurídica, como matéria prima de produção ou insumo de processo 
produtivo; para resfriamento de materiais e equipamentos; uso da água em 
usinas termelétricas e nucleares; e, outros.

7.6 Construção civil. Uso em obras de engenharia civil.

7.7 Criação de animais. Utilizada na criação e reprodução de animais com fins 
econômicos, como na pecuária.

7.8 Uso Agrícola. Aplica-se à água utilizada nas técnicas de cultura de alimentos 
e manutenção das lavouras.

7.9 Aquicultura. Para a criação de peixes e demais espécies aquáticas, 
utilizando-se tanques, viveiros, açudes, ou o próprio corpo hídrico.

7.10 Recreação e esportes. Uso em atividades de lazer aquático, recreação, 
esporte, turismo, paisagismo, piscinas e outros.
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7.11 Umectação de vias. Utilização de água para reduzir a suspensão de ma-
terial particulado para atmosfera.

7.12 Sistema de combate a incêndio. Enquadra-se nesta finalidade a água 
destinada a abastecer sistema de combate a incêndio.

7.13 Sistema de refrigeração de ambiente. Uso em sistemas ou aparelhos de 
climatização de ambientes, como condicionadores de ar.

7.14 Abastecimento público. Fornecimento de água à população por sistema 
público de saneamento.

7.15 Geração de energia. Uso da força da água para geração de energia elétri-
ca em aproveitamentos hidrelétricos.

7.16 Mineração. Uso em qualquer processo de mineração, nas etapas previs-
tas no código de mineração, por exemplo, como ocorre na extração de areia.

7.17 Transporte de água potável ou não potável por veículo transportador. 
Uso em finalidades diversas, servido por meio de veículo transportador 
(carro-pipa).

7.18 Outros usos. Usos para destinos finais em atividades e intervenções que 
não estão discriminados nesta NOP.

8. PROCEDIMENTOS PARA REQUERIMENTO DE CERTIDÃO AMBIENTAL DE 
USO INSIGNIFICANTE DE RECURSOS HÍDRICOS

8.1 O interessado deverá cadastrar o(s) ponto(s) de interferência(s) em 
recurso(s) hídrico(s) no Cadastro Nacional de Usuários de Recursos Hídricos 
(CNARH) através do Sistema de Regulação de Usos (REGLA) via sítio eletrônico 
da Agência Nacional de Águas (ANA).

8.2 O requerente deverá realizar o enquadramento da sua atividade ou em-
preendimento no aplicativo INEA Licenciamento, disponível na App Store ou 
Google Play. Após enquadramento o requerente receberá, por meio eletrônico, 
a listagem com os documentos necessários para abertura de processo de 
requerimento do documento de direito de uso de recursos hídricos, os quais 
deverão ser submetidos ao INEA.

8.3 Os documentos, entregues ao INEA, serão verificados e, no caso do reque-
rente ter cumprido as exigências na íntegra, dão origem a um processo ad-
ministrativo, cujo número deve ser informado, pelo interessado, sempre que 
consultar o site, a Gerência de Atendimento (GA) ou as Agências Regionais, 
sobre o andamento da análise do seu requerimento.
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9. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA REQUERER CERTIDÃO AMBIENTAL DE 
USO INSIGNIFICANTE DE RECURSOS HÍDRICOS

9.1 DOCUMENTOS GERAIS

9.1.1 Requerimento de Direito de Uso de Recursos Hídricos (Anexo 1) preenchido 
e assinado pelo requerente ou representante legal formalmente constituído.

9.1.2 Cópia do comprovante de pagamento da taxa de abertura de requerimento.

9.1.3 Cópia do cadastro do(s) ponto(s) de interferência em corpo hídrico no 
Sistema Federal de Regulação de Usos – REGLA, implantado pela Agência 
Nacional de Águas. Todos os pontos de extração subterrânea e captação 
superficial devem ser cadastrados, bem como os pontos de lançamento reali-
zados em corpo hídrico superficial.

9.1.4 Quando for o caso, procuração (Anexo 2) por instrumento particular ou 
público, com poderes específicos ou abrangentes, acompanhada de cópias 
legíveis do CPF e da carteira de identidade do procurador.

9.1.5 Cópia do CPF e da carteira de identidade, para requerente pessoa física 
ou empresário individual.

9.1.6 Cópias do contrato social e das últimas alterações, ou da última alteração 
consolidada; Cópias das cédulas de identidade e de inscrição dos sócios admi-
nistradores no CPF/MF, ou do administrador empregado ou contratado; e da 
inscrição da empresa no CNPJ/MF, ou Cópias do estatuto e das últimas alterações, 
ou da última alteração consolidada; Cópias das cédulas de identidade e de 
inscrição do Presidente no CPF/MF; da ata de eleição; e da inscrição no CNPJ/MF.

9.1.7 Cópia da Certidão atualizada do Registro Geral de Imóveis (RGI) do local 
onde se encontra o PI; ou cópia da certidão de aforamento, se for o caso; ou 
cópia da Cessão de Uso, quando se tratar de imóvel de propriedade da União/
Estado. Se o requerente não for proprietário do imóvel, apresentar também 
Contrato de Locação, de Comodato ou outros, acompanhada da carta de 
anuência do proprietário (Anexo 3) e RGI do terreno onde se encontra o PI.

9.1.8 Cópias das carteiras de identidade e de inscrição do representante legal 
da pessoa jurídicas no CPF/MJ.

9.1.9 Cópia da Licença Ambiental vigente ou do requerimento de abertura do 
processo de licença, em caso de o uso se relacionar com atividades sujeitas ao 
Licenciamento Ambiental.

9.1.10 Formulário de finalidade de uso requeridos e cálculo de demanda es-
timada (Anexo 4), informando a finalidade de uso e demanda diária de água, 
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justificando a quantidade solicitada frente às necessidades, correlacionando 
com os dados de vazão, volume, tempo e período declarados.

9.1.11 Declaração de Potabilidade e Responsabilidade Técnica (Anexo 5), 
assinada pelo responsável técnico do processo de produção, no caso de abas-
tecimento de estabelecimentos industriais, situados em áreas abrangidas 
por serviço de abastecimento público, que desejam utilizar o recurso hídrico 
destinado a abastecer um processo industrial, o qual exija um nível de trata-
mento desta água que a torne adequada para o consumo e higiene humana.

9.2 DOCUMENTOS ESPECÍFICOS

9.2.1 Para extração de recursos hídricos subterrâneos:

9.2.1.1 Relatório Técnico para Extração de Volume Insignificante de Recursos 
Hídricos Subterrâneos (Anexo 6).

9.2.2 Para captação de recursos hídricos superficiais:

9.2.2.1 Relatório Técnico para Captação de Volume Insignificante de Recursos 
Hídricos Superficiais (Anexo 7).

9.2.3 Para Lançamento de efluentes:

9.2.3.1 Relatório Técnico para Lançamento em Corpos Hídricos Superficiais 
provenientes das captações superficiais e/ou subterrâneas (Anexo 8).

9.3 DOCUMENTOS ADICIONAIS E INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

9.3.1 Durante a análise do processo, além da documentação estabelecida 
nesta norma, documentos adicionais poderão ser solicitados em virtude de 
especificidades de cada caso.

9.3.2 O INEA poderá solicitar a estimativa da vazão e dos volumes, por meio 
das leituras obtidas no medidor de volume, para o enquadramento do uso 
insignificante, sempre que julgar pertinente. O método de monitoramento 
e o prazo do mesmo ficarão a critérios do setor de análise do processo 
administrativo.

10. REFERÊNCIAS

10.1 LEGISLAÇÃO FEDERAL

10.1.1 Lei Federal n° 9.433/97 - Institui a Política Nacional de Recursos 
Hídricos, cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, 
regulamenta o inciso XIX do art. 21 da Constituição Federal, e altera o art. 1º 
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da Lei nº 8.001, de 13 de março de 1990, que modificou a Lei nº 7.990, de 28 
de dezembro de 1989.

10.1.2 Lei Federal n° 12.651/12 – Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa; 
altera as Leis n.º 6.938, de 31 de agosto de 1981, 9.393, de 19 de dezembro de 1996, 
e 11.428, de 22 de dezembro de 2006; revoga as Leis n.º 4.771, de 15 de setembro 
de 1965, e 7.754, de 14 de abril de 1989, e a Medida Provisória nº 2.166-67, de 24 
de agosto de 2001; e dá outras providências.

10.1.3 Portaria de consolidação n° 5 de 28/09/2017 – Ministério da Saúde - 
Dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da 
água para consumo humano e seu padrão de potabilidade; revoga a Portaria 
nº 2.914, de 12 de dezembro de 2011.

10.1.4 Lei Federal n° 11.445/07 - Estabelece as diretrizes nacionais para o sane-
amento básico, cria o Comitê Interministerial de Saneamento Básico, altera 
a Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, a Lei nº 8.036, de 11 de maio de 
1990, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e a Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro 
de 1995, e revoga a Lei nº 6.528, de 11 de maio de 1978.

10.2 LEGISLAÇÃO ESTADUAL

10.2.1 Lei Estadual n° 3.239/99 - Institui a Política Estadual de Recursos Hídricos; 
cria o Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos; regulamenta 
a Constituição Estadual, em seu artigo 261, parágrafo 1º, inciso VII; e dá outras 
providências.

10.2.2 Lei Estadual n° 5.101/07 - Dispõe sobre a criação do Instituto Estadual do 
Ambiente – INEA e sobre outras providências para maior eficiência na execução 
das políticas estaduais de meio ambiente, de recursos hídricos e florestais; 
e seus decretos de modificação.

10.2.3 Decreto Estadual n° 44.820/14 - Dispõe sobre o Sistema de Licencia mento 
Ambiental - SLAM e dá outras providências e seus decretos de modificação.

10.2.4 Lei Estadual n° 4.247/03 – Dispõe sobre a cobrança pela utilização 
dos recursos hídricos de domínio do Estado do Rio de Janeiro e dá outras 
providências; e suas modificações.

10.2.5 Lei Estadual n° 3.467/00 – Dispõe sobre as sanções administrativas 
derivadas de condutas lesivas ao meio ambiente no Estado do Rio de Janeiro, 
e dá outras providências.

10.2.6 Decreto Estadual n° 40.156/06 - Estabelece os procedimentos téc-
nicos e administrativos para a regularização dos usos de água superficial e 
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subterrânea, bem como, para ação integrada e fiscalização com os prestado-
res de serviço de saneamento básico, e dá outras providências.

10.2.7 Portaria SERLA n° 555/07 - Regulamenta o Decreto Estadual nº 40.156, 
de 17 de outubro de 2006, que estabelece os procedimentos técnicos e ad-
ministrativos para regularização dos usos de recursos hídricos superficiais e 
subterrânea pelas soluções alternativas de abastecimento de água e para a 
ação integrada de fiscalização com os prestadores de serviços de saneamento 
e dá outras providências.

10.2.8 NOP-INEA-02 - Indenização dos custos de análise e processamento dos 
requerimentos das licenças, certificados, autorizações e certidões ambientais.

11. ANEXOS

11.1 ANEXO 1 – FORM – REQUERIMENTO DE DIREITO DE USO DE RECURSOS 
HÍDRICOS

11.2. ANEXO 2 – FORM – PROCURAÇÃO PESSOAL

11.3. ANEXO 3 – FORM – CARTA DE ANUÊNCIA DO PROPRIETÁRIO DO TERRENO

11.4 ANEXO 4 – FORM – FINALIDADES DE USO REQUERIDAS E ESTIMATIVA DA 
DEMANDA.

11.5 ANEXO 5 – FORM – PADRÃO DE QUALIDADE DA ÁGUA.

11.6 ANEXO 6 – FORM – RELATÓRIO TÉCNICO PARA EXTRAÇÃO DE VOLUME 
INSIGNIFICANTE DE RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS

11.7 ANEXO 7 – FORM – RELATÓRIO TÉCNICO PARA CAPTAÇÃO DE VOLUME 
INSIGNIFICANTE DE RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS – CERTIDÃO AMBIENTAL

11.8 ANEXO 8 – FORM – RELATÓRIO TÉCNICO PARA LANÇAMENTO DE 
EFLUENTES EM CORPO HÍDRICO SUPERFICIAL – CERTIDÃO AMBIENTAL

11.9 ANEXO 9 – FORM – RECOMENDAÇÕES PARA CAPTAÇÃO EM NASCENTES
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ANEXO 1 – FORM – REQUERIMENTO DE 
 DIREITO DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS
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ANEXO 2 – FORM – PROCURAÇÃO PESSOAL
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ANEXO 3 – FORM – CARTA DE ANUÊNCIA DO 
PROPRIETÁRIO DO TERRENO
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ANEXO 4 – FORM – FINALIDADES DE USO  
REQUERIDAS E ESTIMATIVA DA DEMANDA
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ANEXO 5 – FORM – PADRÃO DE QUALIDADE DA ÁGUA
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ANEXO 6 – FORM – RELATÓRIO TÉCNICO PARA EXTRAÇÃO DE VOLUME
 INSIGNIFICANTE DE RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS
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ANEXO 7 – FORM – RELATÓRIO TÉCNICO PARA CAPTAÇÃO DE 
VOLUME INSIGNIFICANTE DE RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS
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ANEXO 8 – FORM – RELATÓRIO TÉCNICO PARA 
LANÇAMENTO DE EFLUENTES EM CORPO HÍDRICO 

SUPERFICIAL – CERTIDÃO AMBIENTAL
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ANEXO 9 – FORM – RECOMENDAÇÕES  
PARA CAPTAÇÃO EM NASCENTES
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RESOLUÇÃO INEA Nº 175, 
 DE 27 DE MARÇO DE 2019

APROVA A NOPINEA41.R0 – NORMA  OPE RA
CIONAL DE DIREITO DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS 
PARA APROVEITAMENTOS HIDRELÉTRICOS
(GERAÇÃO DE ENERGIA)

O PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETOR DO INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE 
(INEA), reunido no dia 20 de março de 2019, no uso das atribuições legais que 
lhe confere a Lei Estadual nº 5.101, de 04 de outubro de 2007, o art. 8°, XVIII do 
Decreto Estadual n° 41.628, de 12 de janeiro de 2009, na forma que orienta 
o Parecer RD n.º 02/2009, da Procuradoria do INEA e conforme processo 
administrativo E- 07/002.002361/2019,

Considerando:

- que as Leis Federal nº. 9.433, de 08 de março de 1997, Estadual nº. 3.239, 
de 02 de agosto de 1999, que instituíram as respectivas Políticas Nacional 
e Estadual de Recursos Hídricos e estabeleceram a outorga de direito de uso, 
seu cadastro de usuários e a cobrança pelo uso dos recursos hídricos como 
instrumentos destas citadas Políticas

- a Lei Estadual n°. 5101, de 04 de outubro de 2007, e o Decreto nº 41.628 de 
12 de janeiro de 2009 que estabelece a estrutura organizacional do Instituto 
Estadual do Ambiente – INEA, órgão gestor e executor da política estadual de 
recursos hídricos e o responsável pela preservação, conservação e controle 
dos corpos hídricos, superficiais e subterrâneos, de domínio do Estado do Rio 
de Janeiro, em consonância com a Lei nº. 650, de 11 de janeiro de 1983, com 
os Decretos nº. 15.159, de 24 de julho de 1990, nº. 2.330, de 08 de janeiro de 
1979, bem como com a Lei nº. 4247, de 16 de dezembro de 2003;

- a Portaria INEA PRES n.º 825, de 23 de janeiro de 2019, que criou o Grupo 
de Trabalho criado para revisar a Portaria SERLA n.º 567, de 07/05/2007 e a 
Resolução INEA n.º 162, de 26/12/2018.
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- o Decreto Estadual Nº 44.820, de 02/06/2014, que Dispõe sobre o Sistema 
de Licenciamento Ambiental (SLAM) e dá outras providências

- a imprescindibilidade do estabelecimento e a constante revisão de normas 
que orientem os procedimentos administrativos, especialmente aqueles 
referentes à outorga de direito de uso de recursos hídricos;

- a necessidade de agilização, atualização e simplificação dos procedimentos 
para a concessão de outorga de direito de uso dos recursos hídricos de domí-
nio do Estado do Rio de Janeiro, e demais instrumentos relacionados ao uso 
de recursos hídricos.

- ser fundamento da Política Nacional de Recursos Hídricos a gestão das águas na pers-
pectiva da bacia hidrográfica, e ser sua diretriz geral de ação a articulação da União 
com os Estados tendo em vista o gerenciamento dos recursos hídricos de interesse 
comum, na forma dos artigos 1º e 4º da Lei nº. 9.433, de 8 de janeiro de 1997.

- o crescente número de solicitações de outorga desde a criação do Instituto 
Estadual do Ambiente e a necessidade de ajuste dos procedimentos de outor-
ga diante da preocupação dos usuários em garantir a disponibilidade de água 
em razão de sua limitação.

- a racionalização do regulamento dos procedimentos de outorga editado 
pela extinta Fundação Superintendência Estadual de Rios e Lagoas (SERLA) de 
modo atualizá-lo e adequá-lo.

Resolve:

Art. 1º- Aprovar a Norma Operacional – NOP-INEA-41.R-0 - Norma Operacional 
de Direito de Uso de Recursos Hídricos para Aproveitamentos Hidrelétricos 
(Geração de Energia)

Art. 2º - Caberá à Gerência de Publicação e Acervo Técnico (GEPAT), publicar 
a NOP-INEA-41.R-0, no site do INEA ( www.inea.rj.gov.br ), Boletim de Serviço.

Art. 3º- Revogar a Portaria SERLA n.º 591, de 14 de agosto de 2007.

Art. 4º- Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 27 de março de 2019

CLAUDIO BARCELOS DUTRA
Presidente
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NORMA OPERACIONAL DE DIREITO DE USO DE RECUROS 
HÍDRICOS PARA APROVEITAMENTOS HIDRELÉTRICOS

1. OBJETIVO

Estabelecer critérios, definições e procedimentos para a concessão, renovação, aver-
bação, transferência, desistência e cancelamento de Outorga de Direito de Uso de 
Recursos Hídricos superficiais de domínio do Estado do Rio de Janeiro para aproveita-
mento hidrelétrico e orientar os interessados acerca da documentação necessária.

2. CAMPO DE APLICAÇÃO E VIGÊNCIA

2.1 Esta norma se aplica especificamente aos requerimentos de Outorga de Uso de 
Recursos Hídricos para aproveitamento hidrelétrico em corpos hídricos superficiais 
de domínio do Estado do Rio de Janeiro a cargo dos setores do INEA que detenham 
atribuição de analisá-los e deferi-los, regulamentando o procedimento no âmbito 
do INEA e estabelecendo regras a serem observadas pelos usuários/requerentes, 
sociedade e outros órgãos interessados, de forma mais abrangente.

2.2 Estão sujeitos à Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos os apro-
veitamentos hidrelétricos com potência superior a 1 MW.

2.3 As Centrais Geradoras Hidrelétricas (CGH) com potência igual ou inferior a 1 MW 
deverão requerer uma Certidão Ambiental de Uso Insignificante de Recursos Hídricos.

2.4 Os Certificados de Reserva de Disponibilidade Hídrica, para implantação 
de novos aproveitamentos relacionados com a participação em leilão de 
energia, deverão ser requeridos pela ANEEL.

2.5 Os detentores de concessão e de autorização de uso de potencial de 
energia hidráulica, expedidas anteriormente a 11 de março de 2003 ficam 
dispensados da solicitação de outorga de direito de uso dos recursos hídricos, 
conforme Resolução ANA nº 131.

3. DEFINIÇÕES

TERMO / SIGLA OBJETO

ANA Agência Nacional de Águas.

ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica
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TERMO / SIGLA OBJETO

CNRH Conselho Nacional de Recursos Hídricos.

CNARH Cadastro Nacional de Usuários de Recursos Hídricos.

REGLA Sistema Federal de Regulação de Usos, da Agência 
Nacional de Águas.

SLAM Sistema de Licenciamento Ambiental.

Anotação de 
Responsabilidade 
Técnica (ART)

Documento fundamental para os engenheiros, agrônomos 
e demais profissionais vinculados ao CREA assumirem 
responsabilidade técnica pelas obras ou serviços contratados, 
e significa uma garantia de que estes serão executados 
por empresas ou profissionais com habilitação técnica e 
legal. A ART constitui-se também como acervo técnico do 
profissional e representa o seu currículo oficial.

Aproveitamento 
Hidrelétrico (AHE)

É o aproveitamento de um curso d'água para produção de 
energia elétrica, podendo ser feito com ou sem acumulação de 
água. No primeiro caso, executa-se o represamento com capa-
cidade para acumular, durante a época de chuvas, um volume 
de água suficiente para que seja atravessado o período de seca. 
No segundo caso, não existe a interrupção do escoamento 
natural do curso d'água, que passa pelas turbinas e vertedouro, 
denominando-se aproveitamento hidrelétrico a fio d'água.

Barragem
É uma estrutura construída no leito de um rio, permitindo 
acumular água ou provocar a elevação do nível d’água 
para a devida captação/adução.

Canal de fuga Local onde ocorre a restituição da água turbinada ao leito 
natural do curso d’água.

Casa de Força
É uma construção próxima às margens do rio que tem 
como finalidade abrigar os equipamentos eletromecâni-
cos, eletrônicos e a sala de operação do AHE.

Central Geradora 
Hidrelétrica (CGH)

Pequenas usinas geradoras que utilizam o potencial hi-
drelétrico para a sua produção. De acordo com a ANEEL, 
esse tipo de empreendimento pode ter o potencial de 
gerar de 0 a 5 MW de energia.

Certidão Ambiental 
(CA)

A Certidão Ambiental (CA) é o ato administrativo 
mediante o qual o órgão ambiental declara, atesta, 
certifica determinadas informações de caráter ambiental, 
mediante requerimento do interessado.
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TERMO / SIGLA OBJETO

Certificado de 
Reserva de 
Disponibilidade 
Hídrica (CRDH) ou 
Outorga Preventiva

É o ato administrativo que atesta a reserva da vazão 
outorgável, possibilitando ao requerente o planejamento 
de empreendimentos que necessitem desses recursos, 
com prazo de validade condizente com o cronograma de 
implantação do empreendimento, até o limite máximo 
de 3 (três) anos.

Cobrança pelo uso 
dos recursos hídricos

É um dos instrumentos de gestão de recursos hídricos, 
essencial para criar as condições de equilíbrio entre as 
forças da oferta (disponibilidade de água) e da demanda, 
promovendo, em consequência, a harmonia entre 
os usuários competidores, ao mesmo tempo em que 
também promove a redistribuição dos custos sociais, 
a melhoria da qualidade dos efluentes lançados, além 
de oportunizar a formação de fundos financeiros para 
as obras, programas e intervenções para melhoria das 
condições ambientais da bacia.

Corpo hídrico
Denominação genérica para qualquer manancial hídrico; 
curso d'água, trecho de rio, lago, lagoa ou aquífero 
subterrâneo.

Curso d’água É qualquer corpo hídrico fluente, como rios, córregos, 
riachos, ribeirões, entre outros.

Disponibilidade 
Hídrica

É a quantidade de água disponível, em um ponto do 
corpo hídrico, definida a partir de suas características 
hidrológicas e do volume já outorgado na bacia corres-
pondente. Considera-se também disponibilidade como 
sendo a diferença entre o volume outorgável e o volume 
já outorgado.

NA máximo 
maximorum

Corresponde à sobrelevação máxima do nível d’água, 
medido a partir do NA máximo normal.

NA máximo normal Corresponde à cota máxima para operação normal do 
reservatório.

NA mínimo 
operacional

Corresponde à cota mínima necessária para operação 
adequada do reservatório.

Outorga de Direito 
de Uso de Recursos 
Hídricos (OUT)

Ato administrativo mediante o qual a autoridade outorgan-
te faculta ao outorgado o direito de uso de recurso hídrico, 
por prazo determinado, nos termos e condições expressas 
no respectivo ato, mediante o pagamento pelo uso.
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TERMO / SIGLA OBJETO

Ponto de 
Interferência (PI)

O local de captação de água ou de lançamento  de 
efluentes em corpos hídricos.

Potência Instalada

Capacidade bruta (MW) que determina o porte da central 
geradora para fins de outorga, regulação e fiscalização, 
definida pelo somatório das potências elétricas ativas 
nominais das unidades geradoras principais da central.

Q7,10 Vazão mínima de 7 dias de duração e 10 anos de tempo 
de retorno.

Q95
É a vazão de referência determinada estatisticamente, 
garantida em 95% do período de tempo em um ponto do 
corpo hídrico.

QMLT Vazão Média de Longo Termo. Vazão calculada pela 
média das vazões médias mensais.

Sistema de outorga Sistema de banco de dados utilizado pelo INEA para 
cadastro dos usuários de recursos hídricos.

Trecho de vazão 
reduzida (TVR) Trecho do curso d’água entre a barragem e o canal de fuga.

Vazão remanescente Vazão mínima a ser mantida no trecho de vazão reduzida

Vazão turbinada Vazão que passa pelas turbinas e gera energia.

4. RESPONSABILIDADES GERAIS

Cabe à Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL licitar a concessão ou auto-
rizar o uso do potencial de energia hidráulica em corpo de água de domínio do 
Estado do Rio de Janeiro e requerer, junto ao INEA, o Certificado de Declaração 
de Reserva de Disponibilidade Hídrica.

FUNÇÃO RESPONSABILIDADE

Ponto de 
Interferência (PI)

• Fornecer documentos exigidos para abertura de 
processos.

• Atender as exigências do INEA.
• Conceder acesso aos servidores do INEA ao local 

onde se encontra o PI quando solicitado.
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FUNÇÃO RESPONSABILIDADE

• São de responsabilidade exclusiva de todo e 
qualquer usuário os impactos causados ao meio 
ambiente e a terceiros, em decorrência de uso dos 
recursos hídricos em desconformidade com os termos 
da outorga e das normas vigentes e, ainda, por 
condições inadequadas de manutenção, operação e/
ou funcionamento de obras hidráulicas e instalações 
que interfiram no corpo hídrico.

Responsável Técnico

• Confeccionar relatórios técnicos, de forma integral, 
responsabilizando-se tecnicamente e legalmente 
quanto às informações declaradas.

• Responder ao órgão ambiental, ao seu respectivo 
conselho de classe e à sociedade civil pela qualidade, 
eficácia e segurança dos serviços prestados ao 
requerente.

Gerência de 
Atendimento (GA)

• Verificar o enquadramento do código do proce-
dimento, o valor da indenização de custeio do 
instrumento requerido, e conferir os documentos 
apresentados juntamente com o formulário de 
requerimento.

• Autuar o processo de Outorga de Direito de Uso 
de Recursos Hídricos, de Certidão Ambiental ou de 
Certificado de Reserva de Disponibilidade Hídrica 
após avaliação e conferência dos documentos do 
requerimento.

• Entregar ao requerente o documento SLAM ou o 
indeferimento do requerimento, quando o processo 
for autuado em meio físico.

Agências Regionais

• Verificar o enquadramento do código, indeni-
zação do custo do instrumento requerido e dos 
documentos apresentados junto ao formulário do 
requerimento.

• Autuar o processo de Outorga de Direito de Uso 
de Recursos Hídricos ou Certificado de Reserva de 
Disponibilidade Hídrica após avaliação e conferência 
dos documentos do requerimento.
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FUNÇÃO RESPONSABILIDADE

• Vistoriar e elaborar respectivo relatório, emitir 
Notificações, Autos de Constatação e Autos de 
Infração, quando couber.

• Ratificar os dados da autorização (Certidão 
Ambiental de Uso Insignificante de Uso de Recursos 
Hídricos e/ou Outorga de Direito de Uso de Recursos 
Hídricos) no CNARH/REGLA.

• Entregar ao requerente o documento SLAM ou o 
indeferimento do requerimento, quando o processo 
for autuado em meio físico.

Serviço de Regulação 
de Recursos Hídricos 
(SEREG)

• Auxiliar o usuário na   solução   de   dúvidas   sobre   
o   preenchimento do Cadastro Nacional de Usuários 
de Recursos Hídricos (CNARH/REGLA);

• Apoiar e capacitar os técnicos das Agências 
Regionais e do SEORH, nos procedimentos e 
utilização do CNARH;

• Ratificar os dados de autorização (Certidão 
Ambiental de Uso Insignificante de Uso de Recursos 
Hídricos e/ou Outorga de Direito de Uso de Recursos 
Hídricos) no CNARH/REGLA;

• Calcular os valores de cobrança para os usos 
outorgados.

• Inserir os usuários outorgados no sistema de 
controle de pagamentos (REMESSA) e acompanhar o 
pagamento das parcelas.

Serviço de Outorga 
de Recursos Hídricos 
(SEORH)

• Análise do requerimento e emissão de parecer 
final para Certificado de Reserva de Disponibilidade 
Hídrica, Certidão Ambiental de Uso Insignificante de 
Recursos Hídricos e Outorga de Direito de Uso de 
Recursos Hídricos.

• Realizar vistorias e elaborar respectivo relatório, 
emitir Relatos Técnicos, Notificações e Autos de 
Constatação, quando couber.

• Consistir os dados de autorização (Certidão 
Ambiental de Uso Insignificante de Uso de Recursos 
Hídricos e/ou Outorga de Direito de Uso de Recursos 
Hídricos) no CNARH/REGLA.

• Cadastrar os PIs no sistema de outorga após 
conclusão de análise do requerimento.
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FUNÇÃO RESPONSABILIDADE

Serviço de Hidrologia 
e Hidráulica (SEHID)

• Analisar os estudos hidrológicos apresentados e apu-
rar a determinação da vazão mínima remanescente.

• Realizar o balanço hídrico na bacia.
• Vistoriar e elaborar respectivo relatório, emitir 

Notificações e Autos de Constatação, quando 
couber.

• Emitir parecer técnico com a indicação de vazões 
a serem observadas para a emissão do documento 
SLAM.

Gerência de 
Licenciamento de 
Recursos Hídricos 
(GELIRH)

• Revisar e aprovar os elaborados pelo SEORH 
pareceres de deferimento ou indeferimento

Diretoria de 
Licenciamento 
Ambiental (DILAM)

• Aprovar os pareceres de deferimento ou indeferi-
mento anuídos pela GELIRH.

• Cientificar o requerente do indeferimento do 
requerimento.

• Gerar, emitir e assinar o ato de Outorga de Direito 
de Uso de Recursos Hídricos, de Certidão Ambiental 
ou Certificado de Reserva Hídrica.

Coordenadoria 
Geral de Fiscalização 
(COFIS)

• Fiscalizar o empreendimento.
• Emitir Notificações, Autos de Constatação e Autos 

de Infração, quando couber.

5. CONSIDERAÇÕES

5.1 A obtenção do direito de uso de recursos hídricos representa mero direito 
de uso, precário, não implicando em alienação total ou parcial das águas, por 
tratar-se de bem de domínio público inalienável.

5.2 O instrumento de Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos, de 
Certidão Ambiental de Uso Insignificante de Recursos Hídricos e o Certificado 
de Reserva de Disponibilidade Hídrica (CRDH) têm por objetivo disciplinar, 
assegurar, harmonizar e controlar os usos da água, garantindo a todos os usu-
ários o acesso à água de forma compatível com os usos múltiplos, a preser-
vação dos ecossistemas e a proteção contra os efeitos da super-explotação, 
rebaixamento do nível piezométrico e contaminação dos aquíferos.
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5.3 A concessão do direito de uso de recursos hídricos e do Certificado de Reserva 
de Disponibilidade Hídrica (CRDH) para fins hidroenergéticos, em cursos d’água 
do Estado do Rio de Janeiro, serão estabelecidos por meio de solicitação formal 
do requerente, por meio de requerimento próprio, junto ao INEA.

5.4 O ato administrativo de outorga não exime o outorgado do cumprimento 
das normas ambientais em vigor ou das exigências de outros órgãos e entidades 
competentes.

5.5 O direito de uso de recursos hídricos diz respeito à disponibilidade hídrica, 
devendo os dispositivos hidráulicos serem analisados no âmbito do licencia-
mento ambiental.

5.6 O direito de uso de recursos hídricos e o Certificado de Reserva de 
Disponibilidade Hídrica (CRDH) serão concedidos em conformidade com os 
respectivos Planos de Bacia, quando existentes.

5.7 O Certificado de Reserva de Disponibilidade Hídrica (CRDH) não confere 
direito de uso de recursos hídricos e se destina, unicamente, a reservar a quan-
tidade de água necessária à viabilidade do empreendimento hidrelétrico.

5.8 Durante a análise do processo, além da documentação estabelecida nesta 
Norma, documentos adicionais poderão ser solicitados em virtude de especi-
ficidades de cada caso.

6. CRITÉRIOS GERAIS

6.1 CONDIÇÕES A SEREM MANTIDAS NO TRECHO DE VAZÃO REDUZIDA

6.1.1 Deverá ser mantida uma vazão remanescente mínima no trecho de vazão 
reduzida. De forma geral, deve-se adotar como critério a vazão remanescente 
de 40% da Q95, a ser mantida no trecho entre a barragem e o lançamento no 
final do canal de fuga.

6.1.2 O INEA poderá estabelecer condições específicas de vazão remanescente 
no trecho de vazão reduzida (TVR) observando:

a. As condições operacionais aprovadas pela ANEEL;

b. As deliberações do comitê de bacia hidrográfica que estiverem em conso-
nância com o plano de recursos hídricos aprovado;

c. A interferência nos usos múltiplos neste trecho;

d. A vazão mínima remanescente outorgada anteriormente para o empreendimen-
to, ou para os casos dos processos que já se encontram em análise, 50% da Q7,10;
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e. A vazão mínima remanescente aprovada em licença ambiental em fases 
anteriores, quando houver.

6.1.3 Em situações de eventos hidrológicos críticos com comprometimento 
da disponibilidade hídrica, poderá ser mantida a jusante da barragem, vazão 
remanescente diferente daquela outorgada, desde que atendidos os usos 
prioritários e aprovada pelo INEA.

6.2 SÉRIE DE VAZÕES UTILIZADAS NO DIMENSIONAMENTO ENERGÉTICO

6.2.1 A série de vazões utilizadas no dimensionamento energético deverá 
considerar a projeção de demanda dos usos consuntivos na bacia;

6.2.2 Estes usos múltiplos devem estar em conformidade com o estabelecido 
no plano de recursos hídricos.

7. PROCEDIMENTOS PARA REQUERIMENTO DE OUTORGA DE DIREITO DE 
USO DE RECURSOS HÍDRICOS

7.1 O interessado deverá cadastrar o(s) ponto(s) de interferência(s) em 
recurso(s) hídrico(s) no Cadastro Nacional de Usuários de Recursos Hídricos 
(CNARH) no Sistema de Regulação de Usos (REGLA) disponível no sítio eletrô-
nico da Agência Nacional de Águas (ANA).

7.1.1 É possível consultar o guia de preenchimento rápido no link   
http://www.inea.rj.gov.br/ar-agua-e-solo/
cadastro-nacional-de-usuarios-de-recursos-hidricos-cnarh/).

7.2 O requerente deverá realizar o enquadramento da atividade ou empreen-
dimento no aplicativo de licenciamento do INEA, disponível na App Store ou 
Google Play. Após enquadramento o usuário receberá, por meio eletrônico, 
a listagem dos documentos necessários para a avaliação do requerimento de 
Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos ou de Certidão Ambiental de 
uso insignificante de recursos hídricos a serem submetidos ao INEA.

7.3 Os documentos, entregues ao INEA, serão verificados e, no caso do 
requerente ter cumprido integralmente as exigências dispostas nesta NOP 
e nas normas pertinentes, o requerimento estará apto à autuação do pro-
cesso administrativo, cujo número deve ser utilizado pelo interessado em 
consultas ao sítio eletrônico do INEA, à Gerência de Atendimento (GA) ou às 
Agências Regionais, sobre o andamento da análise do requerimento.
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8. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ABERTURA DE PROCESSO DE CERTI-
FICADO DE DECLARAÇÃO DE RESERVA DE DISPONIBILIDADE HÍDRICA

8.1 QUANDO SOLICITADO PELA ANEEL

8.1.1 Ofício da ANEEL referente ao aceite do projeto básico do empreendimento.

8.1.2 Cópia da declaração CNARH de todos os PIs a serem utilizados, realizada 
na plataforma REGLA (Sistema Federal de Regulação de Uso) no sitio eletrônico 
da ANA.

8.1.3 Formulário Direito de Uso de Recursos Hídricos para Aproveitamentos 
Hidrelétricos (Anexo 3).

8.1.4 Estudos hidrológicos referentes à determinação:

8.1.4.1 Da série de vazões utilizadas no dimensionamento energético consi-
derando a projeção de demandas dos usos múltiplos dos recursos hídricos;

8.1.4.2 Das vazões mínimas, com cálculo da Q95;

8.1.5 Mapa de localização e de arranjo do empreendimento, georreferenciado 
e em escala compatível, não inferior a 1:50.000;

8.1.6 Anotação de Responsabilidade Técnica dos técnicos responsáveis pelos 
estudos, acompanhada dos comprovantes de pagamento da ART.

8.2 QUANDO SOLICITADO POR PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA:

8.2.1 Formulário de requerimento de Direito de Uso de Recursos Hídricos 
corretamente preenchido e assinado pelo requerente ou representante legal 
formalmente constituído (Anexo 1).

8.2.2 Cópia do comprovante de pagamento da taxa de abertura de requerimento.

8.2.3 Cópia da declaração CNARH de todos os PIs a serem utilizados, realizada 
na plataforma REGLA (Sistema Federal de Regulação de Uso) no sitio eletrô-
nico da ANA.

8.2.4 Quando for o caso, procuração por instrumento particular ou público, 
com poderes específicos ou abrangentes, acompanhada de cópias legíveis do 
CPF e da carteira de identidade do procurador (Anexo 2).

8.2.5 Cópia do CPF e da carteira de identidade, para requerente pessoa física 
ou empresário individual.

8.2.6 Cópias do contrato social e das últimas alterações, ou da última alteração 
consolidada; Cópias das carteiras de identidade e de inscrição dos sócios 
administradores no CPF/MF, ou do administrador empregado ou contratado; 
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e da inscrição da empresa no CNPJ/MF, ou Cópias do estatuto e das últimas 
alterações, ou da última alteração consolidada; Cópias das cédulas de identi-
dade e de inscrição do Presidente no CPF/MF; da ata de eleição; e da inscrição 
no CNPJ/MF.

8.2.7 Formulário de Direito de Uso de Recursos Hídricos para Aproveitamentos 
Hidrelétricos (Anexo 3).

8.2.8 Estudos hidrológicos referentes à determinação:

8.2.8.1 Da série de vazões utilizadas no dimensionamento energético consi-
derando a projeção de demandas dos usos múltiplos dos recursos hídricos;

8.2.8.2 Das vazões mínimas, com cálculo da Q95;

8.2.9 Mapa de localização e de arranjo do empreendimento, georreferenciado 
e em escala compatível, não inferior a 1:50.000;

8.2.10 Anotação de Responsabilidade Técnica dos técnicos responsáveis pelos 
estudos, acompanhada dos comprovantes de pagamento da ART.

9. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ABERTURA DE PROCESSO DE OUTORGA 
DE DIREITO DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS

9.1 Formulário de requerimento de Direito de Uso de Recursos Hídricos 
corretamente preenchido e assinado pelo requerente ou representante legal 
formalmente constituído (Anexo 1).

9.2 Cópia do comprovante de pagamento da taxa de abertura de requerimento.

9.3 Cópia da declaração CNARH de todos os PIs a serem utilizados, realizada na pla-
taforma REGLA (Sistema Federal de Regulação de Uso) no sitio eletrônico da ANA.

9.4 Quando for o caso, procuração por instrumento particular ou público, com 
poderes específicos ou abrangentes, acompanhada de cópias legíveis do CPF 
e da carteira de identidade do procurador (Anexo 2).

9.5 Cópia do CPF e da carteira de identidade, para requerente pessoa física ou 
empresário individual.

9.6 Cópias do contrato social e das últimas alterações, ou da última alteração 
consolidada; Cópias das carteiras de identidade e de inscrição dos sócios adminis-
tradores no CPF/MF, ou do administrador empregado ou contratado; e da inscrição 
da empresa no CNPJ/MF, ou Cópias do estatuto e das últimas alterações, ou da 
última alteração consolidada; Cópias das cédulas de identidade e de inscrição do 
Presidente no CPF/MF; da ata de eleição; e da inscrição no CNPJ/MF.
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9.7 Cópia da Licença Ambiental vigente ou do requerimento de abertura do 
processo de licença.

9.8 Cópia do contrato de concessão vigente, ou autorização da ANEEL, 
quando couber.

9.9 Formulário de Direito de Uso de Recursos Hídricos para Aproveitamentos 
Hidrelétricos (Anexo 3).

9.10 Estudos hidrológicos referentes à:

9.10.1 Série de vazões médias mensais, informando os dados utilizados para 
obtenção da série.

9.10.2 Série de vazões utilizadas no dimensionamento energético considerando 
os usos múltiplos dos recursos hídricos, a definição da vazão Q95 e a vazão 
média de longo termo (QMLT).

9.11 Mapa de localização e de arranjo do empreendimento, georreferenciado 
e em escala compatível, não inferior a 1:50.000.

9.12 Anotação de Responsabilidade Técnica com a descrição dos serviços contra-
tados (estudos e projetos), acompanhada do comprovante de pagamento da ART.

10. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA MÍNIMA NECESSÁRIA PARA REQUERIMENTO 
DE CERTIDÃO AMBIENTAL DE USO INSIGNIFICANTE DE RECURSOS HÍDRICOS 
(POTÊNCIA IGUAL OU INFERIOR A 1 MW)

10.1 Formulário de requerimento de Direito de Uso de Recursos Hídricos 
corretamente preenchido e assinado pelo requerente ou representante legal 
formalmente constituído (Anexo 1).

10.2 Cópia do comprovante de pagamento da taxa de abertura de requerimento.

10.3 Cópia da declaração CNARH de todos os PIs a serem utilizados, realizada na pla-
taforma REGLA (Sistema Federal de Regulação de Uso) no sitio eletrônico da ANA.

10.4 Quando for o caso, procuração por instrumento particular ou público, 
com poderes específicos ou abrangentes, acompanhada de cópias legíveis do 
CPF e da carteira de identidade do procurador (Anexo 2).

10.5 Cópia do CPF e da carteira de identidade, para requerente pessoa física 
ou empresário individual.

10.6 Cópias do contrato social e das últimas alterações, ou da última alteração con-
solidada; Cópias das carteiras de identidade e de inscrição dos sócios administra dores 
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no CPF/MF, ou do administrador empregado ou contratado; e da inscrição da empresa 
no CNPJ/MF, ou Cópias do estatuto e das últimas alterações, ou da última alteração 
consolidada; Cópias das cédulas de identidade e de inscrição do Presidente no CPF/MF; 
da ata de eleição; e da inscrição no CNPJ/MF.

10.7 Cópia da Licença Ambiental vigente ou do requerimento de abertura do 
processo de licença.

10.8 Cópia do contrato de concessão vigente, ou autorização da ANEEL, 
quando couber.

10.9 Formulário de Direito de Uso de Recursos Hídricos para Aproveitamentos 
Hidrelétricos (Anexo 3).

10.10 Estudos hidrológicos referentes à série de vazões utilizadas no dimen-
sionamento energético considerando os usos múltiplos dos recursos hídricos, 
a definição da vazão Q95 e a vazão média de longo termo (QMLT).

10.11 Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) com a descrição dos serviços 
contratados (estudos e projetos), acompanhada do comprovante de pagamento.

11. OBRIGAÇÕES DO USUÁRIO DE ÁGUA APÓS A OBTENÇÃO DO DOCUMENTO

11.1 COBRANÇA PELO USO DA ÁGUA

11.1.1 A Cobrança pelo uso da água de domínio estadual é um instrumen-
to de gestão previsto na Lei Estadual n° 3.239/99 e regulamentado pela 
Lei Estadual nº 4.247/2003, que reconhece a água como bem econômico 
e recurso natural limitado.

11.1.2 Serão cobrados os usos sujeitos a outorga, isto é: derivação ou cap-
tação de parcela de água existente em um corpo hídrico; extração de água 
de aquífero; lançamento, em corpo de água; aproveitamento dos potenciais 
hidrelétricos; outros usos que alterem o regime, a quantidade ou a qualidade 
da água existente em um corpo hídrico.

11.2 CONDIÇÕES DE VALIDADE

11.2.1 Os outorgados devem cumprir todas as condições de validade esta-
belecidas nos atos de outorga, ficando sujeitos às sanções cabíveis pelo não 
cumprimento das mesmas e responsáveis pelos eventuais prejuízos causados 
a terceiros.

11.2.2 Caso a fiscalização verifique inexatidão na documentação apresentada 
pelo requerente ou pelo outorgado, poderão ser aplicadas as penalidades 
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previstas na Lei n° 3.239, de 2 de agosto de 1999, não o eximindo de apresen-
tar a documentação requerida.

11.3 PRAZO DE VALIDADE

11.3.1 No caso de aproveitamentos com concessão da ANEEL, a outorga de 
direito de uso de recursos hídricos vigorará por prazo coincidente à concessão 
ou ato administrativo de autorização da ANEEL, contado da data da sua publi-
cação, respeitando o prazo máximo de trinta e cinco anos.

11.3.2 Quando não houver documento de concessão da ANEEL, os prazos de 
vigência das Outorgas serão fixados em função da análise técnica e do porte 
do empreendimento.

11.3.3 O prazo de validade da Outorga poderá ser reduzido na sua renovação 
caso o usuário não tenha cumprido as condições de validade da Outorga ou não 
tenha demonstrado assiduidade no pagamento da cobrança pelo uso da água.

11.3.4 O Certificado de Reserva de Disponibilidade Hídrica será concedida 
com prazo de validade até três anos.

12. REFERÊNCIAS

12.1 Lei Federal 9074, de 7 de julho de 1995 - Estabelece normas para outorga 
e prorrogações das concessões e permissões de serviços públicos e dá outras 
providências; e suas modificações.

12.2 Lei Federal n° 9.433, de 08.01.1997 - Institui a Política Nacional de Recursos 
Hídricos, cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, 
regulamenta o inciso XIX do art. 21 da Constituição Federal, e altera o art. 1º da 
Lei nº 8.001, de 13 de março de 1990, que modificou a Lei nº 7.990, de 28 de 
dezembro de 1989.

12.3 Lei Estadual n° 3.239, de 02.08.1999 - Institui a Política Estadual de 
Recursos Hídricos; cria o Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos 
Hídricos; regulamenta a Constituição Estadual, em seu artigo 261, parágrafo 1º, 
inciso VII; e dá outras providências.

12.4 Lei Estadual n° 3.467, de 14.09.2000 - Dispõe sobre as sanções adminis-
trativas derivadas de condutas lesivas ao meio ambiente no Estado do Rio de 
Janeiro, e dá outras providências.

12.5 Lei Estadual n° 4.247, de 16.12.2003 – Dispõe sobre a cobrança pela 
utilização dos recursos hídricos de domínio do Estado do Rio de Janeiro e dá 
outras providências; e suas modificações.
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12.6 Lei Estadual n° 5.101, de 04.10.2007 - Dispõe sobre a criação do Instituto 
Estadual do Ambiente – INEA e sobre outras providências para maior eficiência 
na execução das políticas estaduais de meio ambiente, de recursos hídricos e 
florestais; e seus decretos de modificação.

12.7 Decreto Estadual n° 44.820, de 02.12.2009 - Dispõe sobre o Sistema de 
Licenciamento Ambiental - SLAM e dá outras providências; e seus decretos de 
modificação.

12.8 Portaria SERLA n° 567, de 07.05.2007 – Estabelece critérios gerais e pro-
cedimentos técnicos e administrativos para cadastro, requerimento e emissão 
de Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos de domínio do Estado do 
Rio de Janeiro, e dá outras providências.

12.9 Portaria SERLA n° 591, de 14.08.2007 – Estabelece os procedimentos 
técnicos e administrativos para emissão da declaração de reserva de dispo-
nibilidade hídrica e de outorga para uso de potencial de energia hidráulica 
para aproveitamentos hidrelétricos em rios de domínio do Estado do Rio de 
Janeiro e dá outras providências.

12.10 Resolução ANA n° 131, de 11.03.2003 - Dispõe sobre procedimentos 
referentes à emissão de declaração de reserva de disponibilidade hídrica e 
de outorga de direito de uso de recursos hídricos, para uso de potencial de 
energia hidráulica superior a 1 MW em corpo de água de domínio da União e 
dá outras providências.

12.11 Resolução CNRH n° 129, de 29.06.2011 - Estabelece diretrizes gerais 
para a definição de vazões mínimas remanescentes.

12.12 Resolução CERHI nº 09, de 13.11.2003 - Estabelece critérios gerais 
sobre a Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos de domínio do Estado 
do Rio de Janeiro.

12.13 NOP-INEA-02 - Indenização dos custos de análise e processamento dos 
requerimentos das licenças, certificados, autorizações e certidões ambientais.

13. ANEXOS

13.1 ANEXO 1 – FORM - REQUERIMENTO DE DIREITO DE USO DE RECURSOS 
HÍDRICOS.

13.2 ANEXO 2 – FORM – PROCURAÇÃO.

13.3 ANEXO 3 – FORM – FORMULÁRIO PARA DIREITO DE USO DE RECURSOS 
HÍDRICOS DE APROVEITAMENTOS HIDRELÉTRICOS.
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ANEXO 1 – FORM  REQUERIMENTO DE 
 DIREITO DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS.
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ANEXO 2 – FORM – PROCURAÇÃO.
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ANEXO 3 – FORM – FORMULÁRIO PARA DIREITO DE USO DE 
RECURSOS HÍDRICOS DE APROVEITAMENTOS HIDRELÉTRICOS.
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RESOLUÇÃO INEA Nº 176,  
DE 27 DE MARÇO DE 2019

APROVA A NOPINEA42.R0 – CRITÉRIOS, DEFINIÇÕES 
E CONDIÇÕES PARA OUTORGA DE DIREITO DE 
USO DE RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS COM 
FINALIDADE DE MINERAÇÃO – EXTRAÇÃO DE AREIA 
EM LEITO DE RIO
(EXTRAÇÃO DE AREIA)

O PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETOR DO INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE 
(INEA), reunido no dia 20 de março de 2019, no uso das atribuições legais que 
lhe confere a Lei Estadual nº 5.101, de 04 de outubro de 2007, o art. 8°, XVIII do 
Decreto Estadual n° 41.628, de 12 de janeiro de 2009, na forma que orienta 
o Parecer RD n.º 02/2009, da Procuradoria do INEA e conforme processo 
administrativo E- 07/002.002633/2019,

Considerando:

- que as Leis Federal nº. 9.433, de 08 de março de 1997, Estadual nº. 3.239, 
de 02 de agosto de 1999, que instituíram as respectivas Políticas Nacional 
e Estadual de Recursos Hídricos e estabeleceram a outorga de direito de uso, 
seu cadastro de usuários e a cobrança pelo uso dos recursos hídricos como 
instrumentos destas citadas Políticas

- a Lei Estadual n°. 5101, de 04 de outubro de 2007, e o Decreto nº 41.628 de 
12 de janeiro de 2009 que estabelece a estrutura organizacional do Instituto 
Estadual do Ambiente – INEA, órgão gestor e executor da política estadual de 
recursos hídricos e o responsável pela preservação, conservação e controle 
dos corpos hídricos, superficiais e subterrâneos, de domínio do Estado do Rio 
de Janeiro, em consonância com a Lei nº. 650, de 11 de janeiro de 1983, com 
os Decretos nº. 15.159, de 24 de julho de 1990, nº. 2.330, de 08 de janeiro de 
1979, bem como com a Lei nº. 4247, de 16 de dezembro de 2003;

- a Portaria INEA PRES n.º 825, de 23 de janeiro de 2019, que criou o Grupo 
de Trabalho criado para revisar a Portaria SERLA n.º 567, de 07/05/2007 e a 
Resolução INEA n.º 162, de 26/12/2018.

- o Decreto Estadual Nº 44.820, de 02/06/2014, que Dispõe sobre o Sistema 
de Licenciamento Ambiental (SLAM) e dá outras providências
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- a imprescindibilidade do estabelecimento e a constante revisão de normas 
que orientem os procedimentos administrativos, especialmente aqueles 
referentes à outorga de direito de uso de recursos hídricos;

- a necessidade de agilização, atualização e simplificação dos procedimentos 
para a concessão de outorga de direito de uso dos recursos hídricos de domí-
nio do Estado do Rio de Janeiro, e demais instrumentos relacionados ao uso 
de recursos hídricos.

- ser fundamento da Política Nacional de Recursos Hídricos a gestão das águas 
na perspectiva da bacia hidrográfica, e ser sua diretriz geral de ação a articu-
lação da União com os Estados tendo em vista o gerenciamento dos recursos 
hídricos de interesse comum, na forma dos artigos 1º e 4º da Lei nº. 9.433, de 
8 de janeiro de 1997.

- o crescente número de solicitações de outorga desde a criação do Instituto 
Estadual do Ambiente e a necessidade de ajuste dos procedimentos de outorga 
diante da preocupação dos usuários em garantir a disponibilidade de água em 
razão de sua limitação.

- a racionalização do regulamento dos procedimentos de outorga editado 
pela extinta Fundação Superintendência Estadual de Rios e Lagoas (SERLA) de 
modo atualizá-lo e adequá-lo.

Resolve:

Art. 1º - Aprovar a Norma Operacional – NOP-INEA-42.R-0 – Critérios, 
Definições e Condições para Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos 
Superficiais com Finalidade de Mineração – Extração de Areia em Leito de Rio 
(Extração de Areia)

Art. 2º - Caberá à Gerência de Publicação e Acervo Técnico (GEPAT), publicar 
a NOP-INEA-42.R-0, no site do INEA ( www.inea.rj.gov.br ), Boletim de Serviço.

Art. 3º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 27 de março de 2019

CLAUDIO BARCELOS DUTRA

Presidente
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CRITÉRIOS, DEFINIÇÕES E CONDIÇÕES PARA OUTORGA DE DIREITO 
DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS COM FINALIDADE 

DE MINERAÇÃO  EXTRAÇÃO DE AREIA EM LEITO DE RIO.

1. INTRODUÇÃO

1.1 A areia para construção civil é um bem mineral de uso social e a sua extra-
ção deve ser realizada dentro de critérios de sustentabilidade, levando-se em 
consideração o meio ambiente, as futuras gerações e as outras formas de uso 
dos recursos naturais e ocupação do solo.

1.2 O planejamento do aproveitamento de uma região para extração de areia 
deve contemplar estudos econômicos, ambientais, geológicos, hidrológicos, 
hidrogeológicos e de reabilitação do terreno. Os estudos hidrogeológicos são 
importantes porque, devido às características dos terrenos de aluvião, consti-
tuem importantes aquíferos, sendo muitas vezes utilizados no abastecimento.

1.3 Do ponto de vista ambiental, verifica-se que a extração inadequada de areia em 
leito de rio por dragas flutuantes pode provocar aprofundamento de calha, ocasio-
nando o rebaixamento do nível d´água; modificação de traçado; alteração na veloci-
dade de escoamento; revolvimento do material do fundo dos rios e modificações na 
dinâmica de sedimentação, amplificando a suspensão de sedimentos finos (aumento 
da turbidez, prejudicando a biótica fluvial); além de propiciar a degradação da Faixa 
Marginal de Proteção, incluindo danos à mata ciliar e áreas de proteção permanente, 
uma vez que eventualmente há necessidade de desmatamento junto à margem dos 
rios para de estocagem de minério, instalação de infraestruturas e manobras de veículos.

1.4 A captação de água superficial, empregada nas atividades de extração mecani-
zada de areia em leito de rio, é objeto de Outorga de Direito de Uso de Recursos 
Hídricos e destina-se à composição da polpa para transporte do material dragado até 
a margem do rio, onde se realiza o beneficiamento, estocagem e expedição do minério.

Figura 1 - Desenho esquemático representando o método de extração de areia em leito de rio. 
(IPT - Relatório 17.736, 1982, apud Projeto Planágua - GTZ/ SEMADS, 1997).
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2. OBJETIVO

Estabelecer critérios, definições e condições gerais para concessão de Outorga 
de Direito de Uso de Recursos Hídricos para a captação de águas superficiais 
destinadas a processos de mineração (extração de areia em leito de rio).

 

3. CAMPO DE APLICAÇÃO E VIGÊNCIA

3.1 Esta norma se aplica especificamente aos requerimentos de Outorga de 
Uso de Recursos Hídricos superficiais de domínio do Estado do Rio de Janeiro 
para a captação de águas superficiais destinadas a processos de mineração de 
areia e agregados para construção civil como meio de transporte no processo 
de dragagem de material sedimentar para atividade de extração de areia em 
leito de rio, ou seja, para finalidade de uso dos recursos hídricos para mineração 
(extração de areia em leito de rio).

3.2 Esta norma não se aplica aos usuários cuja atividade de mineração de areia 
e agregados para construção civil seja exercida em cavas do tipo submersas.

3.3 Esta Norma passa a vigorar a partir da data da sua publicação.

4. DEFINIÇÕES

TERMO / SIGLA OBJETO

ANA Agência Nacional de Águas.

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas.

ART Anotação de Responsabilidade Técnica.

CERHI Conselho Estadual de Recursos Hídricos.

CNARH Cadastro Nacional de Usuários de Recursos Hídricos.

CNRH Conselho Nacional de Recursos Hídricos.

CONFEA Conselho Federal de Engenharia e Agronomia.

CREA Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

NBR Norma Brasileira.

REGLA Sistema Federal de Regulação de Usos, da Agência 
Nacional de Águas.
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TERMO / SIGLA OBJETO

SLAM Sistema de Licenciamento Ambiental.

Águas superficiais

Aquelas que se encontram em corpos de água com 
superfície livre (em contato direto com a atmosfera), ou 
seja, acima da superfície topográfica tais como: em rios, 
lagos, lagoas, nascentes e reservatórios.

Águas de domínio 
Estadual

São de domínio do Estado as águas superficiais quando 
nascem e deságuam dentro do mesmo Estado (no mar 
ou em outro curso d’água) e todas as águas subterrâneas. 
Existem as exceções: as águas acumuladas (represas, 
lagos, barragens etc.) por obra da União, os trechos de 
rios que atravessam áreas protegidas nacionais (parques, 
reservas biológicas etc.) e as reservas indígenas.

Aquífero

Corpo hidrogeológico constituído de solos, rochas ou 
sedimentos permeáveis com capacidade de armazenar e 
conduzir água através de seus poros, fissuras ou espaços 
resultantes da dissolução e carreamento de materiais de 
forma natural ou por meios artificiais.

Captação Retirada de água em corpos hídricos superficiais.

Cobrança pelo uso 
de recursos hídricos

Instrumento de gestão de recursos hídricos essencial para 
criar as condições de equilíbrio entre as forças da oferta 
(disponibilidade de água) e da demanda, promovendo, 
em consequência, a harmonia entre os usuários compe-
tidores, ao mesmo tempo em que também promove a 
redistribuição dos custos sociais, a melhoria da qualidade 
dos efluentes lançados, além de oportunizar a formação 
de fundos financeiros para as obras, programas e interven-
ções para melhoria das condições ambientais da bacia.

Nascente ou olho 
d’água

Local onde aflora naturalmente, mesmo que de forma 
intermitente, a água do lençol freático. A nascente é o 
elemento que dá origem aos cursos d’água.

Outorga de Direito 
de Uso de Recursos 
Hídricos (OUT)

Ato administrativo mediante o qual a autoridade outorgan-
te faculta ao outorgado o direito de uso de recurso hídrico, 
por prazo determinado, nos termos e condições expressas 
no respectivo ato, mediante o pagamento pelo uso.

Poço ou obra de 
extração

Qualquer obra, sistema, processo, artefato ou sua combi-
nação, empregados pelo homem com o fim principal ou 
incidental de extrair água subterrânea.
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TERMO / SIGLA OBJETO

Ponto de 
Interferência (PI)

Um poço (para água subterrânea), uma captação superfi-
cial ou lançamento de efluentes em corpo hídrico.

Sistema de outorga Sistema / Banco de dados utilizado pelo INEA para 
cadastro dos usuários de recursos hídricos.

Vazão de Captação
É o volume de água extraída por tempo determinado, 
sendo expressa em m³/h (metros cúbicos por hora), em 
L/h (litros por hora) ou em L/s (litros por segundo).

5. RESPONSABILIDADES GERAIS

FUNÇÃO RESPONSABILIDADE

Requerente ou 
Usuário

• Fornecer documentos exigidos para abertura de 
processos.

• Atender as exigências do INEA.
• Conceder acesso aos servidores do INEA ao local 

onde se encontra os PIs, quando solicitado.
• São de responsabilidade exclusiva de todo e qual-

quer usuário os impactos causados ao meio ambien-
te e a terceiros, em decorrência de uso dos recursos 
hídricos em não conformidade com os termos da 
outorga, das normas e da legislação vigente e, 
ainda, por condições inadequadas de manutenção, 
operação e/ou funcionamento de obras hidráulicas 
e instalações que interfiram no corpo d’água, bem 
como pela gestão ambiental do empreendimento e 
monitorar os impactos ocasionados pela explotação 
das águas subterrâneas.

Responsável Técnico

• Confeccionar Relatório de Avaliação Hidrogeológica, 
de forma integral, responsabilizando-se tecnicamen-
te e legalmente quanto às informações declaradas.

• Responder ao órgão ambiental, ao seu respectivo 
conselho de classe e à sociedade civil pela qualidade

Gerência de 
Atendimento (GA)

• Verificar o enquadramento do código do proce-
dimento, o valor da indenização de custeio do 
instrumento requerido e conferir os documentos 
apresentados juntamente com o formulário de 
requerimento.
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FUNÇÃO RESPONSABILIDADE

• Autuar o processo de Outorga de Direito de Uso de 
Recursos Hídricos após avaliação e conferência dos 
documentos do requerimento.

• Entregar ao requerente o documento SLAM ou o 
indeferimento do requerimento, quando o processo 
for autuado em meio físico.

Agências Regionais

• Verificar o enquadramento do código do proce-
dimento, o valor da indenização de custeio do 
instrumento requerido e conferir os documentos 
apresentados juntamente com o formulário de 
requerimento.

• Autuar o processo de Outorga de Direito de Uso de 
Recursos Hídricos após avaliação e conferência dos 
documentos do requerimento.

• Vistoriar e elaborar respectivo relatório, emitir 
Notificações, Autos de Constatação e Autos de 
Infração, quando couber.

• Consistir os dados da autorização (Certidão 
Ambiental de Uso Insignificante de Uso de Recursos 
Hídricos e/ou Outorga de Direito de Uso de Recursos 
Hídricos) no CNARH/REGLA.

• Cadastrar os PIs no sistema de outorga após 
conclusão de análise do requerimento.

• Aprovar os pareceres de deferimento ou indeferi-
mento da Outorga de Direito de Uso de Recursos 
Hídricos.

• Dar ciência ao requerente quando do indeferimento 
do requerimento.

• Gerar, emitir e assinar a Outorga de Direito de Uso 
de Recursos Hídricos.

• Entregar ao requerente o documento SLAM ou o 
indeferimento do requerimento, quando o processo 
for autuado em meio físico.

• A atuação das Agências Regionais no cumprimento 
das responsabilidades/atribuições relacionadas 
à análise e emissão de Outorgas está sujeito ao 
atendimento de critérios e procedimentos detalha-
dos em Norma específica.
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FUNÇÃO RESPONSABILIDADE

Serviço de Regulação 
de Recursos Hídricos 
(SEREG)

• Auxiliar o usuário de recursos hídricos na solução de 
dúvidas sobre o preenchimento do Cadastro Nacional 
de Usuários de Recursos Hídricos (CNARH/REGLA).

• Apoiar e capacitar os técnicos das Agências Regionais, 
nos procedimentos e utilização do CNARH.

• Consistir os dados de autorização (Certidão 
Ambiental de Uso Insignificante de Uso de Recursos 
Hídricos e/ou Outorga de Direito de Uso de Recursos 
Hídricos) no CNARH/REGLA;

• Calcular os valores de cobrança para os usos 
outorgados.

• Inserir os usuários outorgados no sistema de 
controle de pagamentos (REMESSA) e acompanhar o 
pagamento das parcelas.

Serviço de Outorga 
de Recursos Hídricos 
(SEORH)

• Analisar e emitir parecer técnico do requerimento 
de Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos.

• Vistoriar e elaborar o respectivo relatório, emitir 
Notificações e Autos de Constatação, quando couber.

• Consistir os dados da Outorga no CNARH/REGLA.
• Cadastrar os PIs no sistema de outorga após 

conclusão de análise do requerimento.

Gerência de 
Licenciamento de 
Recursos Hídricos 
(GELIRH)

• Revisar e aprovar os pareceres de deferimento ou 
indeferimento de uso dos requerimentos de Outorga 
de Direito de Uso de Recursos Hídricos, elaborados 
pelo SEORH.

Diretoria de 
Licenciamento 
Ambiental (DILAM)

• Aprovar os pareceres de deferimento ou indeferi-
mento da Outorga, anuídos pela GELIRH.

• Gerar, emitir e assinar o ato de Outorga de Direito 
de Uso de Recursos Hídricos.

• Dar ciência ao requerente quando do indeferimento 
do requerimento.

Gerência de 
Licenciamento de 
Risco Ambiental e 
Áreas Contaminadas 
(GELRAC)

• Emitir parecer sobre o potencial de contaminação de 
recursos hídricos subterrâneos nos processos de uso 
insignificantes, em empreendimentos licenciados 
pelo INEA.
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FUNÇÃO RESPONSABILIDADE

Órgão licenciador 
municipal

• Emitir parecer sobre o potencial de contaminação de 
recursos hídricos subterrâneos nos processos de uso 
insignificantes, em empreendimentos licenciados 
pelo município.

Diretoria de Gente e 
Gestão (DIGGES)

• Fornecer infraestrutura e condições para capacitação 
dos servidores.

Coordenadoria 
Geral de Fiscalização 
(COFIS)

• Fiscalizar o local onde se localizam os PIs.
• Emitir Notificações, Autos de Constatação e Autos 

de Infração, quando couber.
• Lacrar os pontos de extração, quando necessário.

6. RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO RELATÓRIO TÉCNICO PARA CAPTAÇÃO 
DE RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS - EXTRAÇÃO DE AREIA

6.1 Os estudos e projetos hidráulicos, geológicos, hidrológicos e hidrogeo-
lógicos, relacionados às atividades necessárias ao uso de recursos hídricos 
deverão ser executados sob a responsabilidade de profissional devidamente 
habilitado e registrado junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 
– CREA, conforme estabelecido pela Resolução CNRH nº 16/2001.

6.2 O Relatório Técnico para Captação de Recursos Hídricos Superficiais 
- Extração de Areia deve ser elaborado por geólogos, hidrogeólogos ou enge-
nheiros de minas, responsáveis tecnicamente pelos resultados apresentados.

6.2.1 A responsabilidade técnica pela elaboração do Relatório Técnico para Capta-
ção de Recursos Hídricos Superficiais - Extração de Areia requer a apresentação da 
Anotação de Responsabilidade Técnica, conforme Lei Federal n° 6.496/1977.

6.3 Em caso de erros por falha de impressão, falta de dados fundamentais 
ou por constatação de erro técnico na elaboração do Relatório Técnico para 
Captação de Recursos Hídricos Superficiais - Extração de Areia, a critério do 
INEA, o requerente poderá apresentar retificação do Relatório, desde que 
elaborado pelo mesmo profissional responsável.

7. PROCEDIMENTOS PARA REQUERIMENTO DE OUTORGA DE DIREITO DE 
USO DE RECURSOS HIDRICOS SUPERFICIAIS - EXTRAÇÃO DE AREIA

7.1. O interessado deverá cadastrar o(s) ponto(s) de interferência(s) em 
recurso(s) hídrico(s) no Cadastro Nacional de Usuários de Recursos Hídricos 
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(CNARH) no Sistema de Regulação de Usos (REGLA) disponível no sítio eletrô-
nico da Agência Nacional de Águas (ANA).

7.1.1 Para captação de águas superficiais cuja finalidade seja a mineração (extra-
ção de areia em leito de rio), não é necessário criar, no REGLA, um ponto de 
interferência referente ao lançamento em corpo hídrico.

7.2 O requerente deverá realizar o enquadramento da atividade ou empre-
endimento no aplicativo INEA Licenciamento, disponível na APP Store ou 
Google Play. Após enquadramento, o usuário receberá, por meio eletrônico, 
a listagem com os documentos necessários para avaliação do requerimento 
de Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos, a ser submetidos ao INEA.

7.2.1 Os documentos, entregues ao INEA, serão verificados e, no caso do re-
querente ter cumprido integralmente as exigências dispostas nesta NOP e nas 
normas pertinentes, o requerimento estará apto à autuação do Processo 
Administrativo, cujo número deve ser utilizado pelo interessado em consultas 
ao sítio do INEA, à Gerência de Atendimento (GA) ou às Agências Regionais, 
sobre o andamento da análise de requerimento.

8. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ABERTURA DE PROCESSO DE OUTORGA 
DE DIREITO DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS COM FINALIDADE 
DE MINERAÇÃO - EXTRAÇÃO DE AREIA EM LEITO DE RIO

8.1 DOCUMENTOS GERAIS PARA ABERTURA DE PROCESSO DE OUTORGA DE 
DIREITO DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS

8.1.1 Requerimento de Direito de Uso de Recursos Hídricos (Anexo 1) 
correta mente preenchido e assinado pelo requerente ou representante 
legal formalmente constituído.

8.1.2 Cópia do comprovante de pagamento da taxa de abertura de requerimento.

8.1.3 Cópia da declaração CNARH, realizada na plataforma REGLA (Sistema 
Federal de Regulação de Uso) no sitio da ANA.

8.1.4 Quando for o caso, procuração por instrumento particular ou público, 
com poderes específicos ou abrangentes, acompanhada de cópias legíveis do 
CPF e da carteira de identidade do procurador (Anexo 2). .

8.1.5 Cópia do CPF e da carteira de identidade, para requerente pessoa física.

8.1.6 Cópias do contrato social e das últimas alterações, ou da última alteração 
consolidada; Cópias das carteiras de identidade e de inscrição dos sócios admi-
nistradores no CPF/MF, ou do administrador empregado ou contratado; e da 
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inscrição da empresa no CNPJ/MF, ou Cópias do estatuto e das últimas alterações, 
ou da última alteração consolidada; Cópias das cédulas de identidade e de inscrição 
do Presidente no CPF/MF; da ata de eleição; e da inscrição no CNPJ/MF.

8.1.7 Cópia da Certidão atualizada do Registro Geral de Imóveis (RGI) do local 
onde se encontra o PI; ou cópia da certidão de aforamento ou cópia da Cessão de 
Uso, quando se tratar de imóvel de propriedade da União/Estado, se for o caso. 
Se o requerente não for proprietário do imóvel, apresentar também contrato 
de locação, comodato ou equivalente, acompanhada da Carta de Anuência do 
Proprietário (Anexo 3) e RGI do imóvel onde se encontra(em) o(s) PI(s).

8.1.8 Em caso de inexistência de registro imobiliário, serão admitidos: comprovan-
tes atualizados de quitação de tarifas de serviço público ou de impostos territoriais 
(ITR ou IPTU) em nome do requerente; declaração de associação de moradores ou 
similar; contrato de locação; ou contrato de compra e venda de posse.

8.1.9 Cópia da Licença Ambiental vigente ou do requerimento de abertura do 
processo de licença, em caso de atividades sujeitas ao Licenciamento Ambiental.

8.2 DOCUMENTOS ESPECÍFICOS

8.2.1 Formulário de Finalidades de uso requeridas e cálculo de demanda 
estimada (Anexo 4), informando a finalidade de uso da água e demanda diária 
de água do empreendimento, justificando a quantidade solicitada frente às 
necessidades, acompanhada de:

a. Anotação de Responsabilidade Técnica com a descrição dos serviços contra-
tados, acompanhada do comprovante de pagamento da ART.

8.2.2 Relatório Técnico para Captação de Recursos Hídricos Superficiais - 
Extração de Areia (Anexo 5), atendendo às especificações e exigências desta 
Norma, acompanhado de todos os anexos, incluindo:

b. Dados georreferenciados de localização e instruções de acesso à área de 
estudo, viabilizando a fiscalização do INEA.

c. Croqui com a localização do(s) ponto(s) de captação e lançamento no rio, 
em escala adequada (preferencialmente imagem do Google Earth™), infor-
mando, ainda, a localização de nascentes, poços, fossas sépticas e sumidou-
ros localizados no imóvel, identificando-os por sua denominação (exemplo 
Captação 1, Poço 1, Lançamento 2), acompanhada das cotas de elevação 
de cada ponto e coordenadas geográficas em graus, minutos e segundos no 
Datum SIRGAS2000.

d. Descrição das instalações de operação e apoio à lavra, esclarecendo detalhada-
mente as alternativas utilizadas no abastecimento de água e esgotamento sani tário 
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no empreendimento. Caso haja interesse na utilização de fontes alternativas de 
abastecimento e esgotamento, como poços para captação de águas subterrâneas 
e fossas sépticas, devem ser atendidas as instruções das NBR ABNT 7.229/1993, 
NBR ABNT 13.969/1997, e demais normas técnicas vigentes.

e. Descrição geológica e hidrogeológica da área de estudo, correlacionando 
com o Mapa Geológico da área, com legenda, na escala original de mapea-
mento 1:100.000 ou superior (informar fonte), apontando a localização do(s) 
ponto(s) de interferência. Informar a estimativa mensal do volume de areia a ser 
extraída (em metros cúbicos) e, se possível, os respectivos dados quanto à 
cubagem da jazida, de forma a estimar sua vida útil.

f. Descrição e Fluxograma demonstrando todas as etapas da extração de areia 
(ponto de captação e lançamento, sistema de bombeamento/operação de 
dragagem, pátio de estocagem, silo de armazenamento, piscina de decanta-
ção etc.), detalhando o processo de retorno do volume de água associado ao 
material dragado, estimando as perdas por evaporação da pilha de estocagem 
e o volume de água agregada ao produto comercializado.

g. Memorial fotográfico de todas as etapas descritas na alínea e.

h. Cálculo da vazão a ser outorgada, referente ao volume de água necessário 
ao transporte do material até o pátio de estocagem, a partir de um ponto 
fixo no leito do rio (ponto de captação). O responsável técnico poderá uti-
lizar o modelo de cálculo da vazão de captação disponibilizado pelo INEA, 
cuja razão de mistura água/areia na polpa associada ao regime de operação 
do bombeamento deverá ser, pelo menos, de 60% água e 40% areia (Nota 
Técnica nº 305/2004/SOC – Agência Nacional de Águas).

8.2.3 Cópia do Cadastro Mineiro completo e atualizado referente à(s) 
Poligonal (ais) de direitos minerários no qual o(s) ponto(s) de interferência 
está (ão) localizado(s).

8.2.4 Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) referente à elaboração do 
Relatório Técnico para Captação de Recursos Hídricos Superficiais - Extração 
de Areia, acompanhada da cópia da respectiva guia de pagamento junto ao 
CREA/RJ, com a descrição do serviço realizado e coordenadas geográficas 
em graus, minutos e segundos no Datum SIRGAS2000 do(s) ponto(s) de 
captação e lançamento, devidamente datada e assinada pelo responsável 
técnico e contratante.

8.2.5 Cópia da carteira profissional do CREA-RJ do responsável técnico.
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9. OBRIGAÇÕES DO USUÁRIO DE APÓS OBTENÇÃO DA OUTORGA

9.1 COBRANÇA PELO USO DA ÁGUA

9.1.1 A Cobrança pelo uso da água de domínio estadual é um instrumento 
de gestão previsto na Lei Estadual n° 3.239/1999 e regulamentado pela Lei 
Estadual nº 4.247/2003, que reconhece a água como bem econômico e recurso 
natural limitado.

9.1.2 Serão cobrados os usos sujeitos a outorga, isto é: derivação ou cap-
tação de parcela de água existente em um corpo hídrico; extração de água 
de aquífero; lançamento, em corpo de água; aproveitamento dos potenciais 
hidrelétricos; outros usos que alterem o regime, a quantidade ou a qualidade 
da água existente em um corpo hídrico.

9.1.3 Os comprovantes de quitação de débitos com o FUNDRHI poderão ser 
exigidos a qualquer momento pelo INEA.

9.2 CONDIÇÕES DE VALIDADE DA OUTORGA

9.2.1 Os outorgados devem cumprir todas as condições de validade estabelecidas 
nos atos de outorga, ficando sujeitos às sanções cabíveis pelo não cumprimento 
das mesmas e responsáveis pelos eventuais prejuízos causados a terceiros.

9.2.2 Caso a fiscalização verifique inexatidão na documentação apresentada 
pelo requerente ou pelo outorgado, poderão ser aplicadas as penalidades 
previstas na Lei n° 3.239, de 2 de agosto de 1999, e na legislação correlata, 
em especial a Lei Estadual n.º 3.467/2000, não o eximindo de apresentar a 
documentação requerida.

10. PRAZOS DE VALIDADE DA OUTORGA

10.1 Os prazos de vigência das Outorgas de Direito de Uso dos Recursos 
Hídricos serão fixados em função da análise técnica, da natureza do empreen-
dimento e finalidade de uso da água.

10.1.1 O prazo de validade da Outorga poderá ser reduzido na sua renovação 
caso o usuário não tenha cumprido as condições de validade da Outorga ou não 
tenha demonstrado assiduidade no pagamento da cobrança pelo uso da água.

10.1.2 O prazo de validade da Outorga poderá ser alterado pelo INEA 
respeitando-se as prioridades estabelecidas nos Planos de Bacia Hidrográfica.

10.2 A Outorga não está sujeita a prorrogação de prazo, pois necessita de 
nova análise técnica para renovação.
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11. CONDIÇÕES PARA RENOVAÇÃO DA OUTORGA

11.1 CONSIDERAÇÕES

11.1.1 O outorgado interessado em renovar a outorga deverá apresentar 
requerimento ao INEA com antecedência mínima de 120 (cento e vinte dias) 
da data de término da outorga.

11.1.2 O requerimento de renovação somente será aceito pelo INEA se o usuário 
estiver adimplente com a cobrança pelo uso da água outorgada.

11.1.3 O pedido de renovação somente será atendido se o uso objeto da 
outorga estiver em conformidade com as normas, critérios e prioridades 
vigentes à época da renovação e considerando o respectivo Plano de Bacia 
Hidrográfica, quando existente.

11.1.4 A renovação de Outorga será efetivada mediante ato administrativo 
e somente se aplicará às atividades e empreendimentos nos quais seja manti-
da a mesma finalidade de uso.

11.1.5 Caso o usuário tenha comprovado o atendimento satisfatório de todas 
as condições de validade da OUT, inclusive adimplência no pagamento da 
cobrança, o prazo de validade da nova Outorga poderá ser estendido.

11.1.6 Caso o requerimento de renovação tenha sido feito de forma tempestiva 
e o INEA não se manifeste expressamente a respeito do pedido de renovação 
até a data de término da OUT, fica esta automaticamente prorrogada até que 
ocorra deferimento ou indeferimento do referido pedido de renovação.

11.2 DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO

11.2.1 Documentação descrita no item 8 desta NOP.

11.2.2 Declaração de Adimplência, referente à cobrança do uso dos recursos 
hídricos, que  poderá ser solicitada no e-mail: cadastro.cnarhrj@gmail.com;

11.2.3 Relatório de cumprimento das condições de validade da Outorga que 
se deseja renovar.

12. AVERBAÇÃO

12.1 O documento de averbação é um ato administrativo mediante o qual o 
órgão ambiental altera dados constantes de licença ou autorização ambiental. 
Poderá ser solicitado desde que não altere o escopo da atividade principal nem 
a descaracterize, ou em casos quando ocorrer erro material na sua elaboração.
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12.2 A Outorga poderá ser averbada para as seguintes alterações:

I - titularidade;

II - inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) ou no Cadastro 
de Pessoas Físicas (CPF); 

III - endereço do titular do documento a ser averbado;

IV - técnico responsável;

V - condições de validade, com base em parecer técnico do INEA; 

VI - objeto, desde que a modificação não altere seu enquadramento.

12.3 A alteração das condições da Outorga poderá ocorrer a pedido do usuá-
rio ou em função do interesse público nas seguintes hipóteses:

12.3.1 Existência de conflito com as normas supervenientes.

12.3.2 Quando for necessária a adequação ao Plano de Bacia Hidrográfica.

12.3.3 Mudanças nas características do empreendimento ou atividade que 
acarretem aumento ou redução das vazões outorgadas, bem como alterações 
na qualidade do efluente lançado no corpo hídrico, nesta hipótese, a aver-
bação somente será concedida se estiver em conformidade com as normas, 
critérios e prioridades vigentes e considerado o respectivo Plano de Bacia 
Hidrográfica, quando existente.

12.3.4 Erro material.

13. DESISTÊNCIA DA OUTORGA

Caso cesse o uso outorgado da água, fica o usuário obrigado a dar conheci-
mento ao INEA no prazo máximo de três meses, sujeitando-se, caso contrário, 
às penalidades previstas no Art. 65 da Lei n° 3.239/1999 e demais instrumentos 
legais pertinentes.

14. REFERÊNCIAS

14.1 LEGISLAÇÃO FEDERAL

14.1.1 Lei Federal n° 9.433/1997 - Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, 
cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, regulamenta 
o inciso XIX do art. 21 da Constituição Federal, e altera o art. 1º da Lei nº 8.001, de 
13 de março de 1990, que modificou a Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989.
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14.1.2 Lei Federal n° 6.496/1977 Institui a "Anotação de Responsabilidade 
Técnica" na prestação de serviços de engenharia, de arquitetura e agronomia; 
autoriza a criação,  pelo Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - 
CONFEA, de uma Mútua de Assistência Profissional; e dá outras providências.

14.1.3 Resolução nº 16, de 8 de maio de 2001, do Conselho Nacional de 
Recursos Hídricos - Estabelece critérios gerais para a outorga de direito de 
uso de recursos hídricos.

14.1.4 Nota Técnica nº 305/2004/SOC – ANA Cobrança pelo Uso de Recursos 
Hídricos do Setor de Mineração de Areia em Leito da Bacia Hidrográfica do 
Rio Paraíba do Sul.

14.2 LEGISLAÇÃO ESTADUAL

14.2.1 Lei Estadual nº 650/1983 - Dispõe sobre a Política Estadual de defesa 
e proteção das bacias fluviais e lacustres do Rio de Janeiro.

14.2.2 CECA DZ-1829. R-1/1987 - Diretriz ambiental para extração de areia em 
cursos d’água e faixa costeira do Estado do Rio de Janeiro.

14.2.3 Lei Estadual n° 3.239/1999 - Institui a Política Estadual de Recursos 
Hídricos; cria o Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos; 
regulamenta a Constituição Estadual, em seu artigo 261, parágrafo 1º, inciso VII; 
e dá outras providências.

14.2.4 Lei Estadual n° 3.467/2000 - Dispõe sobre as sanções administrativas 
derivadas de condutas lesivas ao meio ambiente no Estado do Rio de Janeiro, 
e dá outras providências.

14.2.5 Lei Estadual n° 4.247/2003 - Dispõe sobre a cobrança pela utilização 
dos recursos hídricos de domínio do Estado do Rio de Janeiro e dá outras 
providências; e suas modificações.

14.2.6 Decreto Estadual n° 40.156/2006 - Estabelece os procedimentos 
técnicos e administrativos para a regularização dos usos de água superficial 
e subterrânea, bem como, para ação integrada e fiscalização com os presta-
dores de serviço de saneamento básico, e dá outras providências.

14.2.7 Portaria SERLA n° 555/2007 - Regulamenta o Decreto Estadual nº 40.156, 
de 17 de outubro de 2006, que estabelece os procedimentos técnicos e ad-
ministrativos para regularização dos usos de recursos hídricos superficiais e 
sub terrânea pelas soluções alternativas de abastecimento de água e para a ação 
integrada de fiscalização com os prestadores de serviços de saneamento e dá 
outras providências.
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14.2.8 Portaria SERLA n° 565, de 18 de abril de 2007 - Define mecanismos 
e critérios para regularização de débitos consolidados referentes à Cobrança 
pelo Uso de Recursos Hídricos de domínio do Estado do Rio de Janeiro.

14.2.9 Lei Estadual n° 5.101/2007 - Dispõe sobre a criação do Instituto 
Estadual do Ambiente – INEA e sobre outras providências para maior eficiência 
na execução das políticas estaduais de meio ambiente, de recursos hídricos 
e florestais; e seus decretos de modificação.

14.2.10 Resolução CONEMA nº 41 de 10/08/2012 - Regulamenta, restringe 
e define a captação de cascalhos (grânulo, seixo rolado, calhau e matacão) do 
leito de cursos d’água no Estado do Rio de Janeiro.

14.2.11 Decreto Estadual n° 44.820/2014 - Dispõe sobre o Sistema de Licen cia-
mento Ambiental - SLAM e dá outras providências e seus decretos de modificação.

14.2.12 NOP-INEA-02 - Indenização dos custos de análise e processamento dos 
requerimentos das licenças, certificados, autorizações e certidões ambientais.

14.3 DEMAIS REFERÊNCIAS

14.3.1 NBR/ABNT 12.649/1992 - Caracterização de cargas poluidoras na mineração.

14.3.2 PROJETO PLANAGUA - GTZ/ SEMADS: Impactos da Extração de Areia 
em Rios do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 1997.

14.3.3 Resolução CONFEA n° 1.025/2009 Dispõe sobre a Anotação de Respon-
sabilidade Técnica e o Acervo Técnico Profissional, e dá outras providências.

 

15. ANEXOS

15.1 ANEXO 1 – FORM - REQUERIMENTO DE DIREITO DE USO DE RECURSOS 
HÍDRICOS.

15.2 ANEXO 2 – FORM – PROCURAÇÃO.

15.3 ANEXO 3 – FORM - ANUÊNCIA DO PROPRIETÁRIO DO TERRENO.

15.4 ANEXO 4 – FORM - FINALIDADES DE USO REQUERIDAS E CÁLCULO DE 
DEMANDA ESTIMADA.

15.5 ANEXO 5 – FORM - RELATÓRIO TÉCNICO PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS 
HÍDRICOS SUPERFICIAIS - EXTRAÇÃO DE AREIA.
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ANEXO 1 – FORM  REQUERIMENTO DE  
DIREITO DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS
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ANEXO 2 – FORM – PROCURAÇÃO
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ANEXO 3 – FORM  ANUÊNCIA  
DO PROPRIETÁRIO DO TERRENO
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ANEXO 4 – FORM  FINALIDADES DE USO  
REQUERIDAS E CÁLCULO DE DEMANDA ESTIMADA
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ANEXO 5 – FORM  RELATÓRIO TÉCNICO PARA CAPTAÇÃO DE 
RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS  EXTRAÇÃO DE AREIA
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RESOLUÇÃO INEA Nº 177, 
 DE 27 DE MARÇO DE 2019

APROVA A NOPINEA43.R0 – CRITÉRIOS E PROCEDI
MENTOS PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES 
(PERFURAÇÃO)

O PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETOR DO INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE 
(INEA), reunido no dia 20 de março de 2019, no uso das atribuições legais que 
lhe confere a Lei Estadual nº 5.101, de 04 de outubro de 2007, o art. 8°, XVIII do 
Decreto Estadual n° 41.628, de 12 de janeiro de 2009, na forma que orienta 
o Parecer RD n.º 02/2009, da Procuradoria do INEA e conforme processo 
administrativo E- 07/002.002363/2019,

Considerando:

- que as Leis Federal nº. 9.433, de 08 de março de 1997, Estadual nº. 3.239, 
de 02 de agosto de 1999, que instituíram as respectivas Políticas Nacional 
e Estadual de Recursos Hídricos e estabeleceram a outorga de direito de uso, 
seu cadastro de usuários e a cobrança pelo uso dos recursos hídricos como 
instrumentos destas citadas Políticas

- a Lei Estadual n°. 5101, de 04 de outubro de 2007, e o Decreto nº 41.628 de 
12 de janeiro de 2009 que estabelece a estrutura organizacional do Instituto 
Estadual do Ambiente – INEA, órgão gestor e executor da política estadual de 
recursos hídricos e o responsável pela preservação, conservação e controle 
dos corpos hídricos, superficiais e subterrâneos, de domínio do Estado do Rio 
de Janeiro, em consonância com a Lei nº. 650, de 11 de janeiro de 1983, com 
os Decretos nº. 15.159, de 24 de julho de 1990, nº. 2.330, de 08 de janeiro de 
1979, bem como com a Lei nº. 4247, de 16 de dezembro de 2003;

- a Portaria INEA PRES n.º 825, de 23 de janeiro de 2019, que criou o Grupo 
de Trabalho criado para revisar a Portaria SERLA n.º 567, de 07/05/2007 e a 
Resolução INEA n.º 162, de 26/12/2018.

- o Decreto Estadual Nº 44.820, de 02/06/2014, que Dispõe sobre o Sistema 
de Licenciamento Ambiental (SLAM) e dá outras providências
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- a imprescindibilidade do estabelecimento e a constante revisão de normas 
que orientem os procedimentos administrativos, especialmente aqueles refe-
rentes à outorga de direito de uso de recursos hídricos;

- a necessidade de agilização, atualização e simplificação dos procedimentos 
para a concessão de outorga de direito de uso dos recursos hídricos de domínio 
do Estado do Rio de Janeiro, e demais instrumentos relacionados ao uso de 
recursos hídricos.

- ser fundamento da Política Nacional de Recursos Hídricos a gestão das águas 
na perspectiva da bacia hidrográfica, e ser sua diretriz geral de ação a articu-
lação da União com os Estados tendo em vista o gerenciamento dos recursos 
hídricos de interesse comum, na forma dos artigos 1º e 4º da Lei nº. 9.433, de 
8 de janeiro de 1997.

- o crescente número de solicitações de outorga desde a criação do Instituto 
Estadual do Ambiente e a necessidade de ajuste dos procedimentos de outor-
ga diante da preocupação dos usuários em garantir a disponibilidade de água 
em razão de sua limitação.

- a racionalização do regulamento dos procedimentos de outorga editado 
pela extinta Fundação Superintendência Estadual de Rios e Lagoas (SERLA) de 
modo atualizá-lo e adequá-lo.

Resolve:

Art. 1º- Aprovar a Norma Operacional – NOP-INEA-43.R-0 – Critérios e Procedi-
mentos para Perfuração de Poços Tubulares (Perfuração)

Art. 2º- Caberá à Gerência de Publicação e Acervo Técnico (GEPAT), publicar 
a NOP-INEA-43.R-0, no site do INEA ( www.inea.rj.gov.br ), Boletim de Serviço.

Art. 3º- Revogar a Resolução INEA n.º 77, de 02 de outubro de 2013.

Art. 4º- Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 27 de março de 2019

CLAUDIO BARCELOS DUTRA

Presidente
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1. OBJETIVO

Estabelecer critérios, definições, procedimentos e a documentação necessária 
para a concessão de Autorização Ambiental para perfuração de poços tubu-
lares, bem como normatizar e instruir a forma tecnicamente adequada para 
a elaboração do Projeto de Perfuração de Poço Tubular, visando o uso de 
recursos hídricos no Estado do Rio de Janeiro.

2. CAMPO DE APLICAÇÃO E VIGÊNCIA

Esta norma se aplica especificamente aos requerimentos de Autorização 
Ambiental para perfuração ou o aprofundamento de poços tubulares para o uso 
de recursos hídricos subterrâneos de domínio do Estado do Rio de Janeiro.

3. DEFINIÇÕES

Para efeito desta Norma são adotadas as seguintes definições:

TERMO / SIGLA OBJETO

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas.

Água subterrânea Aquelas que ocorrem natural ou artificialmente no subsolo, 
suscetíveis de extração ou utilização pelo homem.

Aquífero

Corpo hidrogeológico constituído de solos, rochas ou 
sedimentos permeáveis com capacidade de armazenar e 
conduzir água através de seus poros, fissuras ou espaços 
resultantes da dissolução e carreamento de materiais de 
forma natural ou por meios artificiais.

Perfuração

Procedimento de perfurar o solo e formações subjacen-
tes, executado com sonda perfuratriz. O diâmetro e a 
profundidade são funções da necessidade, da disponibili-
dade hídrica e da geologia.

Poço manual
Poço perfurado de forma manual, para extração de 
água do lençol freático, também conhecido como poço 
cacimba, poço amazonas ou poço ponteira.

Poço tubular

Poço, para extração de água subterrânea, de diâmetro e 
estrutura compatíveis com a tecnologia de equipamentos 
mecânicos especializados de perfuração como: sondas 
percussoras, rotativas e roto-pneumáticas.
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TERMO / SIGLA OBJETO

Projeto de perfuração 
de poço tubular

Estudo elaborado por profissional habilitado, contendo as 
especificações técnicas e procedimentos para a perfuração 
de poços tubulares.

Tamponamento de 
poço

Conjunto de procedimentos empregados no preenchimento 
de um poço ou furo de pesquisa por calda de cimento, 
bentonita, brita ou outros materiais inertes com objetivo 
de restabelecer as condições originais do aquífero e evitar 
contaminação através da estrutura do poço.

Uso insignificante 
de recursos hídricos 
subterrâneos

Limite máximo de uso de recursos hídricos estabelecido 
pela legislação estadual como sendo de 5.000 litros por 
dia/d para água subterrânea, salvo quando se tratar de 
produtor rural para usos agropecuários, caso em que se 
estabelece o volume máximo de 28.800 litros por dia, 
objeto da NOP-INEA-40.

4. RESPONSABILIDADES GERAIS

FUNÇÃO RESPONSABILIDADE

Requerente

• Fornecer documentos exigidos para abertura de 
processos.

• Atender as exigências do INEA.
• Conceder acesso aos servidores do INEA ao local 

onde se encontroas os PIs quando solicitado.
• São de responsabilidade exclusiva de todo e 

qualquer usuário os impactos causados ao meio 
ambiente e a terceiros, em decorrência de uso 
dos recursos hídricos em desconformidade com os 
termos da outorga e das normas vigentes e, ainda, por 
condições inadequadas de manutenção, operação e/ou 
funcionamento de obras hidráulicas e instalações 
que interfiram no corpo hídrico.

Responsável Técnico

• Preencher o Projeto de Perfuração de Poço Tubular, 
responsabilizando-se tecnicamente e legalmente 
quanto às informações declaradas.

• Responder ao órgão ambiental, ao seu respectivo conse-
lho de classe e à sociedade civil pela qualidade, eficácia 
e segurança dos serviços prestados ao requerente.
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FUNÇÃO RESPONSABILIDADE

Gerência de 
Atendimento (GA)

• Verificar o enquadramento do código do procedimento, 
o valor da indenização de custeio do instrumento 
requerido, e conferir os documentos apresentados 
juntamente com o formulário de requerimento.

• Autuar o processo de requerimento de Autorização 
Ambiental para tamponamento de poço após 
avaliação de documentos do requerimento.

• Conferir a documentação exigida para abertura de 
processos.

• Entregar ao requerente a Autorização Ambiental, 
quando o processo for autuado em meio físico.

• Entregar ao requerente o Indeferimento do requeri-
mento, quando em meio físico.

Agências Regionais

• Verificar o enquadramento do código do proce-
dimento, o valor da indenização de custeio do 
instrumento requerido, e conferir os documentos 
apresentados juntamente com o formulário de 
requerimento.

• Autuar o processo de solicitação de Autorização 
Ambiental para perfuração de poço, após avaliação 
e conferência dos documentos do requerimento.

• Vistoriar e elaborar respectivo relatório, emitir 
Notificações, Autos de Constatação e Autos de 
Infração, quando couber.

• Entregar ao requerente o documento SLAM ou o 
indeferimento do requerimento, quando o processo 
for autuado em meio físico.

Serviço de Outorga 
de Recursos Hídricos 
(SEORH)

• Analisar e emitir parecer técnico do requerimento 
de Autorização Ambiental para perfuração de poço.

• Vistoriar e elaborar respectivo relatório, emitir 
Notificações e Autos de Constatação, quando couber.

• Gerar parecer final, propondo o deferimento ou 
indeferimento do requerimento.

Coordenadoria Geral 
de Fiscalização (COFIS)

• Fiscalizar o empreendimento.
• Emitir Notificações, Autos de Constatação e Autos 

de Infração, quando couber.
• Lacrar os pontos de extração, quando necessário.
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FUNÇÃO RESPONSABILIDADE

Gerência de 
Licenciamento de 
Recursos Hídricos 
(GELIRH)

• Revisar e aprovar os pareceres de deferimento ou 
indeferimento de requerimentos de Autorização 
Ambiental para perfuração de poços tubulares.

Diretoria de 
Licenciamento 
Ambiental (DILAM)

• Aprovar os pareceres de deferimento ou indeferi-
mento de requerimentos de Autorização Ambiental 
para perfuração de poços tubulares.

• Dar ciência ao requerente quando do indeferimento 
do requerimento.

• Gerar, emitir e assinar a Autorização Ambiental para 
perfuração de poços tubulares.

5. CONDIÇÕES GERAIS

5.1 A Autorização Ambiental para perfuração de poços tubulares é o instru-
mento do SLAM pelo qual o INEA autoriza a perfuração ou aprofundamento 
de poços, com validade máxima de 02 (dois) anos para perfuração.

5.2 A perfuração de poços permite conhecer a disponibilidade hídrica subterrâ-
nea, assim como a qualidade deste recurso, visando os diversos usos de acordo 
com a necessidade de cada requerente, não conferindo, no entanto, o direito 
de uso desses recursos hídricos, que se faz mediante procedimento específico.

5.3 Na análise do requerimento de autorização para perfuração de poços, 
serão considerados como critérios: a quantidade de poços para demanda 
prevista, aspectos quantitativos, o projeto de perfuração do(s) poço(s), assim 
como a empresa perfuradora executora da obra, a possibilidade de interfe-
rência com outros poços, a legislação e a localização.

5.4 O(s) ponto(s) indicado(s) para a perfuração poderá(ão) ser realocado(s), 
após análise técnica, conforme orientação do INEA e adequação ao projeto 
apresentado.

5.5 QUANTO AO INDEFERIMENTO

5.5.1 Visando a proteção dos aquíferos e a gestão da qualidade das águas, os 
requerimentos de Autorização Ambiental para perfuração de poços poderão ser 
indeferidos, após a avaliação técnica do INEA, bem como por estarem inseridos, 
ou próximo, à áreas potencialmente de risco, como: áreas com possibilidade de 
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inundação, contaminadas, aterros sanitários ou outros locais de deposição de 
lixo, estação de tratamento de esgoto (ETE), fossa séptica ou sumidouro, postos 
de abastecimento de combustíveis líquidos e cemitérios, dentre outros.

5.5.2 Na análise de requerimentos de autorização para perfuração de poços 
em Área de Proteção Permanente (APP) deverá ser observado o que dispõe a 
Lei Federal 12.651/2012, em seus artigos 3° e 8°.

5.5.3 Não serão autorizadas perfurações em Unidades de Conservação de 
Proteção Integral, conforme Lei Federal n° 9.985/2000, exceto para o abaste-
cimento das próprias sedes.

5.6 OBRIGATORIEDADES DO REQUERENTE APÓS OBTENÇÃO DA AUTORIZAÇÃO 
AMBIENTAL

5.6.1 O usuário deve requerer junto ao INEA, no prazo de até 3 (três) meses 
após a perfuração do(s) poço(s), pedido de tamponamento do(s) poço(s), 
caso este(s) resulte(m) seco(s) ou não haja o interesse em explorar o recurso 
hídrico subterrâneo.

5.6.2 O usuário deve apresentar ao INEA, no prazo de até 2 (dois) meses 
após a perfuração do poço, Relatório de execução da obra, acompanhado de 
relatório fotográfico legendado e perfil construtivo- litológico do poço.

5.6.3 O usuário deve requerer junto ao INEA, no prazo de até 1 (um) ano 
após a perfuração do(s) poço(s), a regularização de uso do recurso hídrico, por 
meio de requerimento próprio, caso haja interesse em usar o recurso hídrico 
subterrâneo.

5.6.4 O usuário deve informar ao INEA, no prazo de até 1 (um) mês após 
a validade da Autorização Ambiental, a desistência de perfurar os poços ora 
autorizados.

5.6.5 Se houver a intenção em modificar o projeto de perfuração do(s) 
poço(s), esta deverá ser avaliada em um novo requerimento, sendo objeto de 
novo processo administrativo.

5.6.6 Se houver intenção em perfurar novo(s) ponto(s), esta deverá ser avaliada 
em um novo requerimento, sendo objeto de novo processo administrativo.

5.7 A perfuração dos poços deve ser realizada por empresa habilitada e cadas-
trada junto ao CREA-RJ e possuir no seu CNPJ/CNAE, as atribuições permitidas 
para a atividade perfuração e construção de poços de água.

5.8 No intuito de minimizar qualquer dano e obter uma melhor proteção ao 
aquífero a ser explorado, é recomendável que o projeto de perfuração do 
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poço seja realizado pelo responsável técnico da empresa perfuradora contra-
tada e devidamente credenciada no CREA-RJ.

5.9 ISENÇÃO DE REQUERIMENTO DE AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA 
PERFURAÇÃO

5.9.1 Poços manuais têm seus usos obrigatoriamente enquadrados como 
uso insignificante, em razão disso o usuário deverá requerer, junto ao INEA, 
apenas a Certidão Ambiental de uso insignificante de recursos hídricos, 
atendendo a NOP-INEA-40.

5.9.1.1 Poços manuais, individualmente, não podem exceder o volume captado 
de 5.000 litros por dia (5,0 m³/dia).

5.9.2 Poços de monitoramento de aquífero.

5.9.3 A intenção de perfurar poços exclusivamente para fins de rebaixamento 
do lençol freático por período restrito e que não haja intenção de aproveita-
mento da água decorrente dessa operação.

5.9.4 Poços com a finalidade de compor sistemas de remediação, desde que 
não haja a intenção futura de utilização dos recursos hídricos subterrâneos 
captados por esses sistemas, a serem implantados em área contaminada.

6. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ABERTURA DE PROCESSOS DE REQUE-
RIMENTO DE AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS 
TUBULARES

6.1 DOCUMENTOS GERAIS

6.1.1 Requerimento de Autorização Ambiental para Perfuração de Poços 
Tubulares (ANEXO 1) preenchido corretamente e assinado pelo requerente 
ou representante legal formalmente constituído.

6.1.2 Cópia do comprovante de pagamento da taxa de abertura de requerimento.

6.1.3 Quando for o caso, procuração (Anexo 2) por instrumento particular 
ou público, com poderes específicos ou abrangente, acompanhada de cópias 
legíveis do CPF e da carteira de identidade do procurador.

6.1.4 Cópia do CPF e da carteira de identidade do requerente, para Pessoa 
Física ou empresário individual;

6.1.5 Cópias do contrato social e das últimas alterações, ou da última alteração 
consolidada; Cópias das carteiras de identidade e de inscrição dos sócios admi-
nistradores no CPF/MF, ou do administrador empregado ou contratado; e da 
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inscrição da empresa no CNPJ/MF, ou Cópias do estatuto e das últimas alterações, 
ou da última alteração consolidada; Cópias das cédulas de identidade e de 
inscrição do Presidente no CPF/MF; da ata de eleição; e da inscrição no CNPJ/MF.

6.1.6 Cópia da Certidão atualizada do Registro Geral de Imóveis (RGI) do local 
onde se encontra o PI; ou cópia da certidão de aforamento ou cópia da Cessão 
de Uso, quando se tratar de imóvel de propriedade da União/Estado, se for 
o caso. Se o requerente não for proprietário do imóvel, apresentar também 
contrato de locação, comodato ou equivalente, acompanhada da carta de 
anuência do proprietário (Anexo 3) e RGI do imóvel onde serão instalados 
e uso dos equipamentos necessários à perfuração dos poços

6.2 DOCUMENTOS ESPECÍFICOS

6.2.1 Projeto de Perfuração de Poço Tubular (ANEXO 4), integralmente preen-
chido e assinado, que constem ainda os seguinte documentos:

6.2.1.1 Imagem com a delimitação do terreno (Google Earth® ou similar), 
indicando a localização dos poços a serem perfurados e de outro(s) poço(s) já 
existente(s) no imóvel, se for o caso;

6.2.1.2 Cópias da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do responsável 
técnico pelo projeto de perfuração do(s) poço(s), e da respectiva guia de paga-
mento. A ART deve conter especificação do serviço (projeto para perfuração de 
poço), coordenadas geográficas (grau, minuto e segundo, em SIRGAS2000) do(s) 
ponto(s) de perfuração e as assinaturas do responsável técnico e do contratante.

6.2.1.3 Cópia do documento de registro profissional do responsável técnico 
junto ao CREA pelo projeto de perfuração do(s) poço(s);

6.2.2 Perfil do projeto de perfuração do poço, representando todas as carac-
terísticas construtivas e litológicas com previsão da coluna estratigráfica a ser 
perfurada, baseada em estudos geológicos e informações de poços existentes 
no entorno. O projeto para poços tubulares deverá atender a todas as exigências 
técnicas da ABNT/NBR 12.212 e 12.244.

6.3 Durante a análise do processo, além da documentação estabelecida nesta 
norma, documentos adicionais poderão ser solicitados em virtude de especi-
ficidades de cada processo administrativo.

7. REFERÊNCIAS

7.1 LEGISLAÇÃO FEDERAL
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7.1.1 Lei Federal n° 9.433/97 - Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, 
cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, regulamenta 
o inciso XIX do art. 21 da Constituição Federal, e altera o art. 1º da Lei nº 8.001, de 
13 de março de 1990, que modificou a Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989.

7.1.2 Lei Federal n° 12.651/12 – Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa; 
altera as Leis n.º 6.938, de 31 de agosto de 1981, n° 9.393, de 19 de dezembro 
de 1996, e n° 11.428, de 22 de dezembro de 2006; revoga as Leis n.º 4.771, 
de 15 de setembro de 1965, e n° 7.754, de 14 de abril de 1989, e a Medida 
Provisória nº 2.166-67, de 24 de agosto de 2001; e dá outras providências.

7.1.3 Lei Federal n° 9.985/00 - Regulamenta o art. 225, § 1°, incisos I, II, III 
e VII da Constituição Federal, institui o Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação da Natureza e dá outras providências.

7.1.4 Lei Federal n° 4.076/62 - Regula o exercício da profissão de geólogo.

7.1.5 Lei Federal n° 6.496/77 - Institui a "Anotação de Responsabilidade Técnica" 
na prestação de serviços de engenharia, de arquitetura e agronomia; autoriza 
a criação, pelo Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - 
CONFEA, de uma Mútua de Assistência Profissional; e dá outras providências.

7.1.6 Lei Federal n° 5.194/66 - Regula o exercício das profissões de Engenheiro, 
Arquiteto e Engenheiro- Agrônomo, e dá outras providências.

7.1.7 Resolução CONFEA n° 336/89 - Dispõe sobre o registro de pessoas 
jurídicas nos Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia.

7.1.8 Resolução CONFEA n° 1.025/09 - Dispõe sobre a Anotação de Respon-
sabilidade Técnica e o Acervo Técnico Profissional, e dá outras providências.

7.2 LEGISLAÇÃO ESTADUAL

7.2.1 Lei Estadual n° 3.239/1999 - Institui a Política Estadual de Recursos 
Hídricos; cria o Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos; 
regulamenta a Constituição Estadual, em seu artigo 261, parágrafo 1º, inciso VII; 
e dá outras providências.

7.2.2 Lei Estadual n° 5.101/2007 - Dispõe sobre a criação do Instituto Estadual 
do Ambiente – INEA e sobre outras providências para maior eficiência na exe-
cução das políticas estaduais de meio ambiente, de recursos hídricos e florestais.

7.2.3 Decreto Estadual n° 41.628/2009 - Estabelece a estrutura organizacional 
do Instituto Estadual do Ambiente - INEA, criado pela Lei nº 5.101, de 04 de 
outubro de 2007, e dá outras providências.
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7.2.4 Decreto Estadual n° 42.062/2009 - Altera o decreto 41.628, de 12 de 
janeiro de 2009, que estabeleceu a estrutura organizacional do Instituto 
Estadual do Ambiente - INEA, criado pela lei nº 5.101, de 04 de outubro de 
2007, e dá outras providências.

7.2.5 Decreto Estadual nº 44.820/2014 - Dispõe sobre o Sistema de Licen-
ciamento Ambiental-SLAM e dá outras providências.

7.2.6 Lei Estadual n° 3.467/2000 - Dispõe sobre as sanções administrativas 
derivadas de condutas lesivas ao meio ambiente no Estado do Rio de Janeiro, 
e dá outras providências.

7.2.7 Decreto Estadual nº 40.156/2006 - Estabelece os procedimentos técnicos 
e administrativos para a regularização dos usos de água superficial e subter-
rânea, bem como, para ação integrada de fiscalização com os prestadores de 
serviço de saneamento básico, e dá outras providências.

7.2.8 Portaria SERLA n° 555/2007 - Regulamenta o decreto estadual nº 40.156, de 
17 de outubro de 2006, que estabelece os procedimentos técnicos e administra-
tivos para regularização dos usos de água superficial e subterrânea pelas soluções 
alternativas de abastecimento de água e para a ação integrada de fiscalização 
com os prestadores de serviços de saneamento e dá outras providências.

7.2.9 Portaria SERLA nº 567/2007 - Estabelece critérios gerais e procedimentos 
técnicos e administrativos para cadastro, requerimento e emissão de outorga 
de direito de uso de recursos hídricos de domínio do Estado do Rio de Janeiro, 
e dá outras providências.

7.2.10 Portaria SERLA nº 385/2005 - Estabelece os procedimentos técnicos 
e administrativos para emissão de autorização para perfuração de poços com 
a finalidade de pesquisa sobre a produção e disponibilidade hídrica para o uso 
de águas subterrâneas de domínio de estado do Rio de Janeiro. Revogada 
após a publicação desta Resolução.

7.2.11 Resolução INEA n° 63 - Aprova a normatização e os procedimentos 
para abertura de processos, análise e emissão de certidão ambiental de uso 
insignificante de recursos hídricos.

7.3 NORMAS TÉCNICAS

7.3.1 ABNT 12.212/2006 - Poço tubular – Projeto de poço tubular para captação 
de água subterrânea.

7.3.2 ABNT 12.244/2006 - Poço tubular – Construção de poço tubular para 
captação de água subterrânea.
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8. ANEXOS

8.1.1 ANEXO 1 – FORM - REQUERIMENTO DE AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL 
PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS

8.1.2 ANEXO 2 – FORM – PROCURAÇÃO.

8.1.3 ANEXO 3 – FORM - ANUÊNCIA DO PROPRIETÁRIO DO TERRENO.

8.1.4 ANEXO 4 – FORM - PROJETO DE PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR
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ANEXO 1 – FORM – REQUERIMENTO DE AUTORIZAÇÃO 
AMBIENTAL PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS
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ANEXO 2 – FORM – PROCURAÇÃO PESSOAL
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ANEXO 3 – FORM – CARTA DE ANUÊNCIA  
DO PROPRIETÁRIO DO TERRENO
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ANEXO 4 – FORM – PROJETO DE 
 PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR
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RESOLUÇÃO INEA Nº 178, 
 DE 27 DE MARÇO DE 2019

APROVA A NOPINEA44.R0 – CRITÉRIOS E PROCE
DIMENTOS PARA AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA 
TAMPONAMENTO DE POÇOS TUBULARES E POÇOS 
MANUAIS (TAMPONAMENTO)

O PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETOR DO INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE 
(INEA), reunido no dia 20 de março de 2019, no uso das atribuições legais que 
lhe confere a Lei Estadual nº 5.101, de 04 de outubro de 2007, o art. 8°, XVIII do 
Decreto Estadual n° 41.628, de 12 de janeiro de 2009, na forma que orienta 
o Parecer RD n.º 02/2009, da Procuradoria do INEA e conforme processo 
administrativo E- 07/002.002365/2019,

Considerando:

- que as Leis Federal nº. 9.433, de 08 de março de 1997, Estadual nº. 3.239, de 02 de 
agosto de 1999, que instituíram as respectivas Políticas Nacional e Estadual de Re cur-
sos Hídricos e estabeleceram a outorga de direito de uso, seu cadastro de usuários e a 
cobrança pelo uso dos recursos hídricos como instrumentos destas citadas Políticas

- a Lei Estadual n°. 5101, de 04 de outubro de 2007, e o Decreto nº 41.628 de 
12 de janeiro de 2009 que estabelece a estrutura organizacional do Instituto 
Estadual do Ambiente – INEA, órgão gestor e executor da política estadual de 
recursos hídricos e o responsável pela preservação, conservação e controle 
dos corpos hídricos, superficiais e subterrâneos, de domínio do Estado do Rio 
de Janeiro, em consonância com a Lei nº. 650, de 11 de janeiro de 1983, com 
os Decretos nº. 15.159, de 24 de julho de 1990, nº. 2.330, de 08 de janeiro de 
1979, bem como com a Lei nº. 4247, de 16 de dezembro de 2003;

- a Portaria INEA PRES n.º 825, de 23 de janeiro de 2019, que criou o Grupo de 
Trabalho criado para revisar a Portaria SERLA n.º 567, de 07/05/2007 e a Resolução 
INEA n.º 162, de 26/12/2018.

- o Decreto Estadual Nº 44.820, de 02/06/2014, que Dispõe sobre o Sistema 
de Licenciamento Ambiental (SLAM) e dá outras providências
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- a imprescindibilidade do estabelecimento e a constante revisão de normas 
que orientem os procedimentos administrativos, especialmente aqueles 
referentes à outorga de direito de uso de recursos hídricos;

- a necessidade de agilização, atualização e simplificação dos procedimentos 
para a concessão de outorga de direito de uso dos recursos hídricos de domí-
nio do Estado do Rio de Janeiro, e demais instrumentos relacionados ao uso 
de recursos hídricos.

- ser fundamento da Política Nacional de Recursos Hídricos a gestão das águas na 
perspectiva da bacia hidrográfica, e ser sua diretriz geral de ação a articulação da 
União com os Estados tendo em vista o gerenciamento dos recursos hídricos de inte-
resse comum, na forma dos artigos 1º e 4º da Lei nº. 9.433, de 8 de janeiro de 1997.

- o crescente número de solicitações de outorga desde a criação do Instituto 
Estadual do Ambiente e a necessidade de ajuste dos procedimentos de outor-
ga diante da preocupação dos usuários em garantir a disponibilidade de água 
em razão de sua limitação.

- a racionalização do regulamento dos procedimentos de outorga editado 
pela extinta Fundação Superintendência Estadual de Rios e Lagoas (SERLA) de 
modo atualizá-lo e adequá-lo.

Resolve:

Art. 1º- Aprovar a Norma Operacional – NOP-INEA-44.R-0 - Critérios e 
Procedimentos para Autorização Ambiental para Tamponamento de Poços 
Tubulares e Poços Manuais (Tamponamento)

Art. 2º- Caberá à Gerência de Publicação e Acervo Técnico (GEPAT), publicar 
a NOP-INEA-44.R-0, no site do INEA ( www.inea.rj.gov.br ), Boletim de Serviço.

Art. 3º- Revogar a Resolução INEA n.º 133, de 30 de dezembro de 2015 e a 
NOP- INEA n.º 34.

Art. 4º- Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 27 de março de 2019

CLAUDIO BARCELOS DUTRA

Presidente
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1. OBJETIVO

1.1 Estabelecer critérios, definições, procedimentos e a documentação neces-
sária para a concessão de Autorização Ambiental para tamponamento de 
poços, bem como normatizar e instruir a forma tecnicamente adequada 
para a elaboração do Projeto de Tamponamento de Poços Tubulares e Poços 
Manuais, visando à proteção dos aquíferos e a preservação dos recursos 
hídricos no Estado do Rio de Janeiro.

2. CAMPO DE APLICAÇÃO E VIGÊNCIA

2.1 Esta norma se aplica especificamente aos requerimentos de tampo-
namento de poços tubulares e/ou manuais existentes no Estado do Rio de 
Janeiro, por qualquer motivo.

2.2 Esta NOP não se aplica aos poços de monitoramento.

3. DEFINIÇÕES

Para efeito desta norma são adotadas as seguintes definições:

TERMO / SIGLA OBJETO

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas.

ART Anotação de Responsabilidade Técnica

CNPJ Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica

CONFEA Conselho Federal de Engenharia e Agronomia

CPF Cadastro de Pessoa Física

CREA Conselho Regional de Engenharia e Agronomia

SLAM Sistema de Licenciamento Ambiental

Águas Subterrâneas Aquelas que ocorrem natural ou artificialmente no subso-
lo, suscetíveis de extração ou utilização pelo homem.

Aquífero

Corpo hidrogeológico constituído de solos, rochas ou 
sedimentos permeáveis com capacidade de armazenar e 
conduzir água através de seus poros, fissuras ou espaços 
resultantes da dissolução e carreamento de materiais de 
forma natural ou por meios artificiais.
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TERMO / SIGLA OBJETO

Aquífero cárstico Aquele no qual a água circula pelas aberturas ou cavida-
des causadas pela dissolução de rochas calcárias.

Aquífero confinado
Aquele situado entre duas camadas confinantes conten-
do água com pressão suficiente para elevá-la acima do 
seu topo ou da superfície do solo.

Aquífero fissural Aquele no qual a água circula pelas fraturas, fendas e 
falhas nas rochas.

Aquífero livre
Também chamado de freático ou não confinado, é aquele 
cujo limite superior é a superfície de saturação ou freática, 
na qual todos os pontos se encontram à pressão atmosférica

Aquífero múltiplo É um aquífero que possui tanto as características de um 
aquífero livre quanto de um aquífero confinado.

Aquífero poroso Aquele no qual a água circula nos poros dos solos e grãos 
constituintes das rochas sedimentares ou sedimentos.

Calda de cimento Mistura fluida de cimento e água com consistência que 
permita sua condução através de um tubo dentro do poço.

Desinfecção

Conjunto de procedimentos empregados para higienização 
de poços com soluções desinfetantes. Para tal, as soluções 
mais utilizadas são à base de cloro, como hipoclorito de 
sódio, hipoclorito de cálcio, água sanitária e cal clorada.

Estrutura 
comprometida

Poço com problemas técnico-construtivos de reparação 
inviável.

Formulário para 
Tamponamento de 
Poço Manual

Formulário informando dados referentes ao poço que 
será tamponado e atestando ciência dos procedimentos 
estabelecidos na Norma Operacional.

Laje de proteção
Piso de concreto que envolve a saliência do revestimento 
do poço, com 5 cm de espessura e largura mínima de 10 
cm a partir da boca do poço, garantindo sua total vedação.

Obturador
Dispositivo usado para tampar ou selar um poço em uma 
profundidade específica; frequentemente utilizado para 
reter a calda de cimento ao longo do perfil desejado.

Perfuração

Procedimento de perfurar o solo e formações subjacentes, 
executado com sonda perfuratriz. O diâmetro e a profundi-
dade decorrem da necessidade, da disponibilidade hídrica 
e da geologia (ABNT NBR 12.212).
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TERMO / SIGLA OBJETO

Poço manual
Poço perfurado de forma manual, para extração de 
água do lençol freático, também conhecido como poço 
cacimba, poço amazonas ou poço ponteira.

Poço de 
monitoramento

Poço utilizado apenas para obtenção de parâmetros 
hidrodinâmicos do aquífero e ou de qualidade de água.

Poço jorrante

É o poço tubular profundo perfurado em locais onde a 
linha de pressão do aquífero está acima do nível do solo, 
fazendo com que a água jorre de maneira espontânea. 
Conhecido também como poço artesiano.

Poço seco Poço que se encontra sem água.

Poço tubular

Poço, para extração de água subterrânea, de diâmetro e 
estrutura compatíveis com a tecnologia de equipamentos 
mecânicos especializados de perfuração como: sondas 
percussoras, rotativas e roto-pneumáticas.

Poluição

Alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas 
que ocasione ou possa ocasionar prejuízos à saúde, à 
segurança e ao bem estar da população ou comprometa 
o equilíbrio ambiental.

Ponto de 
Interferência (PI)

Um poço (para água subterrânea), uma captação superficial 
ou lançamento de efluentes em corpo hídrico.

Projeto de 
Tamponamento de 
Poço Tubular

Estudo elaborado por profissional habilitado, contendo as 
especificações técnicas e procedimentos para tampona-
mento de poços tubulares.

Tamponamento

Conjunto de procedimentos empregados no preenchimento 
de um poço ou furo de pesquisa por calda de cimento, 
bentonita, brita ou outros materiais inertes com objetivo 
de restabelecer as condições originais do aquífero e evitar 
contaminação através da estrutura do poço.

Vazão insuficiente Vazão que não é viável para exploração.

4. RESPONSABILIDADES GERAIS

FUNÇÃO RESPONSABILIDADE

Requerente ou 
Usuário

• Fornecer documentos exigidos para abertura de 
processos.
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FUNÇÃO RESPONSABILIDADE

• Atender as exigências do INEA.
• Conceder acesso aos servidores do INEA ao local 

onde se encontra os PIs quando solicitado.
• São de responsabilidade exclusiva de todo e 

qualquer usuário os impactos causados ao meio 
ambiente e a terceiros, em decorrência de uso dos 
recursos hídricos em desconformidade com os ter-
mos da outorga e das normas vigentes e, ainda, por 
condições inadequadas de manutenção, operação e/
ou funcionamento de obras hidráulicas e instalações 
que interfiram no corpo hídrico.

Responsável Técnico

• Confeccionar Projeto de Tamponamento de Poço 
Tubular, de forma integral, responsabilizando-se tecnica-
mente e legalmente quanto às informações declaradas.

• Responder ao órgão ambiental, ao seu respectivo conse-
lho de classe e à sociedade civil pela qualidade, eficácia e 
segurança dos serviços prestados ao requerente.

Gerência de 
Atendimento (GA)

• Verificar o enquadramento do código do procedimen-
to, o valor de indenização de custeio do instrumento 
requerido, e conferir os documentos apresentados 
juntamente com o formulário de requerimento.

• Autuar o processo de requerimento de Autorização 
Ambiental para tamponamento de poço após 
avaliação de documentos do requerimento.

• Entregar ao requerente a Autorização Ambiental, 
quando o processo for autuado em meio físico.

• Entregar ao requerente o Indeferimento do requeri-
mento, quando em meio físico.

Agências Regionais

• Verificar o enquadramento do código de procedimen-
to, o valor da indenização de custeio do instrumento 
requerido, e conferir os documentos apresentados 
juntamente com o formulário do requerimento.

• Autuar o processo de Autorização Ambiental 
após avaliação e conferência dos documentos do 
requerimento.

• Realizar vistorias e elaborar respectivo relatório, 
emitir Notificações, Autos de Constatação e Autos de 
Infração, quando couber.
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FUNÇÃO RESPONSABILIDADE

• Realizar o cadastramento dos PIs no sistema de 
outorga após conclusão de análise do requerimento.

• Entregar ao requerente o documento SLAM ou o 
indeferimento do requerimento, quando o processo 
for autuado em meio físico.

Coordenadoria 
Geral de Fiscalização 
(COFIS)

• Fiscalizar o empreendimento ou imóvel.
• Emitir Notificações, Autos de Constatação e Autos 

de Infração, quando couber.
• Lacrar os pontos de interferência, quando necessário.

Serviço de Outorga 
de Recursos Hídricos 
(SEORH)

• Analisar e emitir parecer técnico do requerimento de 
Autorização Ambiental para tamponamento de poços.

• Vistoriar e elaborar respectivo relatório, emitir 
Notificações e Autos de Constatação, quando couber.

• Cadastrar os PIs no sistema de outorga após 
conclusão de análise do requerimento.

Gerência de 
Licenciamento de 
Recursos Hídricos 
(GELIRH)

• Revisar e aprovar os pareceres de deferimento ou 
indeferimento dos requerimentos de Autorização 
Ambiental para tamponamento de poços, elabora-
dos pelo SEORH.

Diretoria de 
Licenciamento 
Ambiental (DILAM)

• Aprovar os pareceres de deferimento ou indeferi-
mento de requerimentos de Autorização Ambiental 
para tamponamento de poços, anuídos pela GELIRH.

• Dar ciência ao requerente quando do indeferimento 
do requerimento.

• Gerar, emitir e assinar a Autorização Ambiental para 
tamponamento de poços.

5. CONSIDERAÇÕES

5.1 Todos os poços tubulares ou manuais em desuso devem ser tamponados, 
de forma a evitar a contaminação ambiental.

5.2 A Autorização Ambiental para tamponamento de poços é o instrumento 
pelo qual o INEA autoriza, após avaliação, a execução do tamponamento de 
poços tubulares e manuais.

5.3 O objetivo de um tamponamento deve ser primordialmente preventivo, ou 
seja, eliminar qualquer possibilidade da penetração de poluentes no(s) aquífero(s) 
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através de meios de acesso como os poços, impedir a mistura de águas de 
diferentes unidades aquíferas bem como a perda de pressão do aquífero.

5.4 Na análise do requerimento de autorização para tamponamento de 
poços, serão considerados como critérios, o motivo do tamponamento, 
projeto de tamponamento, legislação pertinente, perfil litológico e método 
construtivo do poço.

5.5 Esta NOP não se aplica aos poços de monitoramento, porém, sua construção 
deverá seguir as normas técnicas em vigor.

5.6 Durante a análise do processo administrativo, além da documentação 
estabelecida nesta Norma, documentos adicionais poderão ser solicitados em 
virtude de especificidades de cada caso.

 

6. CRITÉRIOS E RESPONSABILIDADES

6.1 O Projeto de Tamponamento de Poço Tubular deve ser realizado por 
geólogos, hidrogeólogos ou engenheiros de minas, que se responsabilizarão 
tecnicamente pelas informações apresentadas, exceto para os poços manuais.

6.2 O tamponamento de poços manuais dispensa a responsabilidade técnica, 
sendo necessário apenas apresentar o Formulário para Tamponamento de 
Poço Manual.

6.3 O responsável técnico pelo Projeto de Tamponamento de Poço Tubular deve 
estar registrado e regularizado junto ao conselho de Classe, de acordo com a Reso-
lução do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia – CONFEA n° 1048/2013, 
e demais critérios estabelecidos pelo INEA, sendo necessária a apresentação da 
Anotação de Responsabilidade Técnica referente ao projeto elaborado, e da guia paga.

6.3.1 Todos os elementos do Projeto de Tamponamento de Poço Tubular 
devem ser contemplados em único relatório, sendo vedada a alteração de 
qualquer elemento por outro profissional.

6.3.2 Em caso de erros por falha de impressão, falta de dados fundamentais ou 
por constatação de erro técnico na elaboração do projeto, a critério do INEA, 
o requerente poderá apresentar retificação do Projeto de Tamponamento de 
Poço Tubular, desde que elaborado pelo mesmo profissional responsável.

7. PROJETO DE TAMPONAMENTO

7.1 METODOLOGIA
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7.1.1 O método de tamponamento adotado deve ser estipulado de acordo 
com o método de construção utilizado (poço escavado manualmente ou poço 
tubular) e o perfil litológico.

7.1.2 O tamponamento deve ser planejado e executado de modo a melhor 
adaptá-lo às suas condições construtivas e hidrogeológicas, observando os 
seguintes passos:

a. Remover o equipamento de bombeamento, tubulação de recalque, revesti-
mento ou qualquer obstáculo (material desmoronado) que esteja obstruindo 
o poço. Caso não seja possível sacar a primeira barra do revestimento, remover 
sua saliência até a superfície do terreno;

b. Determinar o volume total do poço e da coluna d’água para cálculo do 
volume dos materiais necessários;

c. Determinar o método e os materiais de tamponamento a serem empregados 
(em função do tipo de aquífero e do perfil construtivo do poço);

d. Desinfetar o poço;

e. Preencher o poço com o material de tamponamento selecionado cuidado-
samente para não obstruir ou inviabilizar o preenchimento integral do poço.

f. Instalar laje de proteção sanitária de 5 cm de espessura e largura mínima 
de 10 cm a partir da boca do poço (Figura 1), garantindo sua total vedação.

10 cm 

10 cm 

5 cm 

Projeção da 
boca do poço 

Figura 1 - Desenho esquemático da laje de proteção sanitária do poço.

7.2 MATERIAIS DE PREENCHIMENTO

7.2.1 Poços Manuais

7.2.1.1 Para tamponamento de poços perfurados manualmente deve ser 
utilizado material inerte (areia ou brita lavada) para preencher a porção mais 
profunda do poço (equivalente a 70% da profundidade total do poço), sendo 
toda a parte superior restante (equivalente a 30% da profundidade total do 
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poço) preenchida com calda de cimento até a superfície, buscando a máxima 
vedação sanitária possível.

7.2.2 Poços Tubulares

7.2.2.1 Poços em aquífero sedimentar

a. Aquífero livre - Para tamponamento de poços em aquífero sedimentar livre 
caberá ao profissional responsável optar por um dos seguintes procedimentos:

• Procedimento 1 – Preenchimento com material impermeável e não poluente, 
como argilas ou argamassa, finalizando com dois metros de calda de cimento 
até a superfície.

• Procedimento 2 – Preenchimento total com cascalho ou brita lavada adicio-
nado à calda de cimento, mantendo a proporção máxima de 5 (cascalho ou 
brita) / 1 (calda de cimento).

• Procedimento 3 – Preenchimento com cascalho, areia grossa ou brita lavados, 
finalizando com dois metros de calda de cimento até a superfície.

b. Aquífero confinado - Para tamponamento de poços em aquífero confinado 
instalar obturador a partir do topo do aquífero produtor e preencher com 
calda de cimento sob pressão (com ou sem aditivos) a partir do dispositivo 
até a superfície.

c. Aquífero múltiplo - O tamponamento de poços em aquíferos múltiplos 
deverá ser realizado nos casos em que o perfil construtivo e geológico seja 
bem conhecido. Neste caso deverá ser realizado o preenchimento com 
cascalho, areia grossa ou brita lavados ao longo da espessura dos aquíferos 
e preenchimento com material impermeável e não poluente, como argilas 
ou argamassa ao longo da espessura dos aquitardos / aquicludes, finalizando 
com dois metros de calda de cimento até a superfície.

7.2.2.2 Poços em aquífero fissural ou cárstico - Para tamponamento de poços 
em aquíferos fissurais ou cársticos o espaço interno do poço deve ser totalmente 
preenchido com material inerte à base de brita granítica ou vulcânica, areia 
ou o material da própria perfuração, até uma profundidade de, no mínimo, 
dois metros abaixo do limite superior da rocha sã, sendo toda a parte superior 
restante preenchida com calda de cimento até a superfície, buscando a máxima 
vedação sanitária possível. No caso de utilização de materiais nativos ou natu-
rais, estes deverão estar livres de contaminação de qualquer natureza.

7.2.2.3 Poços jorrantes - Para tamponamento de poços jorrantes deve ser 
realizada a instalação de obturador em uma determinada profundidade 
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e preenchimento com calda de cimento (com ou sem aditivos) a partir do 
dispositivo até a superfície.

7.2.2.4 Poços com perfil desconhecido - Para tamponamento de poços com 
perfil construtivo-litológico desconhecido deve-se proceder com preenchimento 
da porção mais profunda do poço com material inerte (areia ou brita lavada), 
finalizando com quinze metros de calda de cimento. No caso de poços tubulares 
com profundidade inferior a quinze metros estes devem ser preenchidos com 
calda de cimento em sua totalidade.

8. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA REQUERIMENTO DE AUTORIZAÇÃO 
AMBIENTAL PARA TAMPONAMENTO DE POÇOS

8.1 DOCUMENTOS GERAIS

8.1.1 Formulário de requerimento de Autorização Ambiental para tampona-
mento de poços (Anexo 1) corretamente preenchido e assinado pelo requerente 
ou representante legal formalmente constituído.

8.1.2 Cópia do comprovante de pagamento da taxa de abertura de requerimento.

8.1.3 Quando for o caso, procuração por instrumento particular ou público, 
com poderes específicos ou abrangentes, acompanhada de cópias legíveis do 
CPF e da carteira de identidade do procurador.

8.1.4 Cópia do CPF e da carteira de identidade do requerente, para Pessoa 
Física ou empresário individual.

8.1.5 Cópias do contrato social e das últimas alterações, ou da última alteração 
consolidada; Cópias das carteiras de identidade e de inscrição dos sócios adminis-
tradores no CPF/MF, ou do administrador empregado ou contratado; e da inscrição 
da empresa no CNPJ/MF, ou Cópias do estatuto e das últimas alterações, ou da 
última alteração consolidada; Cópias das cédulas de identidade e de inscrição do 
Presidente no CPF/MF; da ata de eleição; e da inscrição no CNPJ/MF.

8.1.6 Cópia da Certidão atualizada do Registro Geral de Imóveis (RGI) do local 
onde se encontra o PI; ou cópia de certidão de aforamento ou cópia da Cessão 
de Uso, quando se tratar de imóvel de propriedade da União/Estado, se for 
o caso. Se o requerente não for proprietário do imóvel, apresentar também 
contrato de locação, comodato ou equivalente, acompanhada da carta de anuência 
do proprietário (Anexo 3) e RGI do imóvel onde se encontra(em) o(s) PI(s).

8.1.7 Em caso de inexistência de registro imobiliário, serão admitidos: compro-
vantes atualizados de quitação de tarifas de serviço público ou de impostos 
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territoriais (ITR ou IPTU) em nome do requerente; declaração de associação de 
moradores ou similar; contrato de locação; ou contrato de compra e venda de posse.

8.2 DOCUMENTOS ESPECÍFICOS PARA TAMPONAMENTO DE POÇOS MANUAIS

8.2.1 Formulário para Tamponamento de Poço Manual corretamente preen-
chido e assinado (Anexo 4) pelo requerente ou representante legal formal-
mente constituído, que constem ainda em seus anexos:

8.2.1.1 Imagem com a delimitação do terreno (preferencialmente imagem do 
Google Earth®), indicando a localização do(s) poço(s) a ser (em) tamponado(s) 
e de outro(s) poço(s) já existente(s) no imóvel, se for o caso;

8.2.1.2 Fotografia do(s) poço(s) a ser (em) tamponado(s).

8.3 DOCUMENTOS ESPECÍFICOS PARA TAMPONAMENTO DE POÇOS TUBULARES

8.3.1 Projeto de Tamponamento de Poço Tubular preenchido e assinado (Anexo 5), 
que constem ainda em seus anexos:

8.3.1.1 Imagem com a delimitação do terreno (preferencialmente imagem do 
Google Earth®), indicando a localização do(s) poço(s) a ser (em) tamponado(s) 
e de outro(s) poço(s) já existente(s) no imóvel, se for o caso.

8.3.1.2 Fotografia do(s) poço(s) a ser (em) tamponado(s).

8.3.1.3 Mapa Geológico da área, com legenda, na escala original de mapea-
mento 1:100.000 ou superior (informar fonte), apontando a localização do(s) 
ponto(s) de interferência.

8.3.1.4 Perfil construtivo-litológico original do(s) poço(s) a ser (em) tampo-
nado(s). Em caso de poços antigos, cujos dados construtivos e litológicos 
dos pontos de interferência são desconhecidos, devem ser elaborados perfis 
construtivo-litológicos hipotéticos baseando-se nas características hidrogeoló-
gicas locais, perfilagem ótica, perfilagem geofísica, informações correlatas aos 
demais poços da região, entrevistas com pessoas que acompanharam a perfu-
ração do poço e demais tentativas de investigação, registrando com destaque 
e clareza que o perfil construtivo-litológico é hipotético, se for o caso.

8.3.1.5 Perfil esquemático com ilustração do(s) preenchimento(s) do poço de 
acordo com os materiais e as profundidades estabelecidas no Projeto.

8.3.2 Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) referente à elaboração 
projeto de tamponamento do(s) poço(s), acompanhada da cópia da res-
pectiva guia de pagamento junto ao CREA/RJ, com a descrição do serviço 
realizado e coordenadas geográficas em graus, minutos e segundos no Datum 
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SIRGAS2000 do(s) ponto(s) de interferência, devidamente datada e assinada 
pelo responsável técnico e contratante.

8.3.3 Cópia da carteira profissional do CREA-RJ do responsável técnico.

9. OBRIGAÇÕES DO REQUERENTE APÓS A OBTENÇÃO DA AUTORIZAÇÃO 
AMBIENTAL

9.1.1 O usuário deve informar ao INEA, no prazo de até 1 (um) mês após o 
vencimento da Autorização Ambiental, caso haja desistência de executar 
o tamponamento do(s) poço(s) ora autorizado.

9.1.2 Caso haja desistência de executar o tamponamento, o usuário deve 
requerer a regularização do poço, junto ao INEA, quanto ao direito de uso 
de recursos hídricos, no prazo de até 3 (três) meses após o vencimento da 
Autorização Ambiental, apresentando justificativa para tal.

9.1.3 Durante o período de execução do tamponamento de poço(s) tubular 
(es) uma cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) referente à 
execução do tamponamento deverá estar disponível para consulta no local, 
conforme exigido pelo CREA-RJ.

9.1.4 Para poços tubulares, deve ser apresentado ao INEA relatório fotográfico 
das diversas etapas do tamponamento, com legenda explicativa e perfil final do 
preenchimento do poço, no prazo de até 1 (um) mês após a realização do tampo-
namento do poço, junto com a sua respectiva Anotação de Responsabilidade 
Técnica (ART) referente à execução do tamponamento.

9.1.5 Para poços manuais, deve ser apresentado ao INEA relatório fotográfico 
das diversas etapas do tamponamento, com legenda explicativa, no prazo de 
até 1 (um) mês após a realização do tamponamento do poço.

9.1.6 Para o caso de solicitação de prorrogação do prazo da Autorização 
Ambiental para tamponamento do poço, respeitando os prazos estabelecidos 
no Decreto Estadual n°44.820/2014, devem ser mantidas as condições originais 
para emissão da Autorização Ambiental, incluindo o projeto de tamponamento.

9.1.7 Caso haja intenção de modificar o projeto de tamponamento do(s) poço(s), 
deverá ser autuado novo processo administrativo com o novo requerimento.

10. REFERÊNCIAS

10.1 LEGISLAÇÃO FEDERAL
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10.1.1 Lei Federal n° 9.433/1997 - Institui a Política Nacional de Recursos 
Hídricos, cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, 
regulamenta o inciso XIX do art. 21 da Constituição Federal, e altera o art. 1º 
da Lei nº 8.001, de 13 de março de 1990, que modificou a Lei nº 7.990, de 28 
de dezembro de 1989.

10.1.2 Lei Federal n° 12.651/2012 - Dispõe sobre a proteção da vegetação 
nativa; altera as Leis n.º 6.938, de 31 de agosto de 1981, 9.393, de 19 de 
dezembro de 1996, e 11.428, de 22 de dezembro de 2006; revoga as Leis n.º 4.771, 
de 15 de setembro de 1965, e 7.754, de 14 de abril de 1989, e a Medida 
Provisória nº 2.166-67, de 24 de agosto de 2001; e dá outras providências.

10.1.3 Lei Federal n° 9.985/2000 - Regulamenta o art. 225, § 1o, incisos I, II, 
III e VII da Constituição Federal, institui o Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação da Natureza e dá outras providências.

10.1.4 Lei Federal n° 4.076/1962 - Regula o exercício da profissão de geólogo.

10.1.5 Lei Federal n° 6.496/1977 - Institui a "Anotação de Responsabilidade 
Técnica" na prestação de serviços de engenharia, de arquitetura e agronomia; 
autoriza a criação, pelo Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia 
- CONFEA, de uma Mútua de Assistência Profissional; e dá outras providências.

10.2 LEGISLAÇÃO ESTADUAL

10.2.1 Lei Estadual n° 3.239/1999 - Institui a Política Estadual de Recursos 
Hídricos; cria o Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos; 
regulamenta a Constituição Estadual, em seu artigo 261, parágrafo 1º, inciso 
VII; e dá outras providências.

10.2.2 Lei Estadual n° 5.101/2007 - Dispõe sobre a criação do Instituto Estadual 
do Ambiente – INEA e sobre outras providências para maior eficiência na 
execução das políticas estaduais de meio ambiente, de recursos hídricos 
e florestais; e seus decretos de modificação.

10.2.3 Decreto Estadual nº 44.820/2014 - Dispõe sobre o Sistema de Licen-
ciamento Ambiental-SLAM e dá outras providências.

10.2.4 Lei Estadual n° 3.467/2000 - Dispõe sobre as sanções administrativas 
derivadas de condutas lesivas ao meio ambiente no Estado do Rio de Janeiro, 
e dá outras providências.

10.3 DEMAIS REFERÊNCIAS

10.3.1 Resolução CONFEA n° 336/1989 - Dispõe sobre o registro de pessoas 
jurídicas nos Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia.
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10.3.2 ABNT 12.212/2006 - Poço tubular – Projeto de poço tubular para cap-
tação de água subterrânea.

10.3.3 ABNT 12.244/2006 - Poço tubular – Construção de poço tubular para 
captação de água subterrânea.

10.3.4 Resolução CONFEA n° 1.025/2009 - Dispõe sobre a Anotação de Respon-
sabilidade Técnica e o Acervo Técnico Profissional, e dá outras providências.

11. ANEXOS

11.1 ANEXO 1 – FORM - REQUERIMENTO DE AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA 
TAMPONAMENTO DE POÇOS

11.2 ANEXO 2 – FORM – PROCURAÇÃO.

11.3 ANEXO 3 – FORM - ANUÊNCIA DO PROPRIETÁRIO DO TERRENO.

11.4 ANEXO 4 – FORM - FORMULÁRIO PARA TAMPONAMENTO DE POÇO 
MANUAL 

11.5 ANEXO 5 – FORM - PROJETO DE TAMPONAMENTO PARA POÇO TUBULAR
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ANEXO 1 – FORM  REQUERIMENTO DE AUTORIZAÇÃO 
AMBIENTAL PARA TAMPONAMENTO DE POÇOS
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ANEXO 2 – FORM – PROCURAÇÃO
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ANEXO 3 – FORM  ANUÊNCIA DO  
PROPRIETÁRIO DO TERRENO
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ANEXO 4 – FORM  FORMULÁRIO PARA 
 TAMPONAMENTO DE POÇO MANUAL
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ANEXO 5 – FORM  PROJETO DE TAMPONAMENTO 
 PARA POÇO TUBULAR
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RESOLUÇÃO INEA Nº 184, 
 DE 22 DE AGOSTO DE 2019.

ALTERA A RESOLUÇÃO INEA N° 82/13 QUE ESTA
BELECE OS PROCEDIMENTOS A SEREM ADOTADOS 
PELAS ENTIDADES DELEGATÁRIAS DE FUNÇÕES 
DE COMPETÊNCIA DAS AGÊNCIAS DE ÁGUA PARA 
A SELEÇÃO E RECRUTAMENTO DE PESSOAL NOS 
TERMOS DO ART. 9º DA LEI ESTADUAL Nº 5.639, 
DE 06 DE JANEIRO DE 2010.

O PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETOR DO INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE 
(INEA), reunido no dia 16 de agosto de 2019, no uso das atribuições legais que 
lhe confere a Lei Estadual nº 5.101, de 04 de outubro de 2007, o Decreto 
Estadual n° 46.619, de 02 de abril de 2019, na forma que orienta o Parecer 
RD n.º 02/2009, da Procuradoria do INEA e conforme processo administrativo 
E-07/026.92/2019,

Resolve:

Art. 1º - O artigo 5° da Resolução INEA n° 82/13 fica acrescido do seguinte 
inciso e respectivos parágrafos:

Art. 5º (...)

III – contratações para atendimento as demandas específicas, tempo-
rárias e excepcionais, desde que justificadas pela Entidade Delegatária 
e com manifestação favorável do órgão gestor e executor da Política 
Estadual de Recursos Hídricos.

(...)

§ 3º - As contratações de que trata o inciso III deste artigo serão feitas 
pelo prazo de até 2 (dois) anos, prorrogável, no máximo, uma vez por 
igual período.

§ 4º - As pessoas físicas selecionadas através do processo simplificado 
estipulado no caput deste artigo poderão participar da seleção de que 
trata o art. 4° desta Resolução.
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Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 22 de agosto de 2019.

CLAUDIO BARCELOS DUTRA

Presidente do Conselho Diretor
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RESOLUÇÃO INEA Nº 197, 
 DE 06 DE ABRIL DE 2020.

DÁ PUBLICIDADE AOS PREÇOS PÚBLICOS UNITÁ
RIOS DE COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS 
HÍDRICOS DE DOMÍNIO DO ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO PARA O EXERCÍCIO 2020.

O PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETOR DO INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE 
(INEA), reunido no dia 19 de dezembro de 2019, no uso das atribuições legais 
que lhe confere a Lei Estadual nº 5.101, de 04 de outubro de 2007, o art. 8°, 
XVIII do Decreto Estadual n° 46.619, de 02 de abril de 2019, na forma que 
orienta o Parecer RD n.º 02/2009, da Procuradoria do INEA e conforme pro-
cessos administrativos SEI- 07/002.003230/2019 e E-07/001.100246/2018.

Considerando:

- ser o INEA o órgão gestor e executor da Política Estadual de Recursos 
Hídricos e o responsável pela preservação, conservação e controle dos corpos 
hídricos, superficiais e subterrâneos, de domínio do Estado do Rio de Janeiro, 
em consonância com a Lei Estadual n° 5.101, de 04 de outubro de 2007, e com o 
Decreto Estadual n° 41.628, de 12 de janeiro de 2009, bem como a Lei Estadual 
n° 4.247, de 16 de dezembro de 2003;

- a Lei Federal n° 9.433, de 08 de março de 1997, e a Lei Estadual n° 3.239, de 
02 de agosto de 1999, as quais instituem as respectivas Políticas de Recursos 
Hídricos e estabelecem a cobrança pelo uso de recursos hídricos como um dos 
instrumentos destas citadas Políticas;

- a Lei Estadual n° 4.247, de 16 de dezembro de 2003, que dispõe sobre a cobrança 
pela utilização de recursos hídricos do estado do Rio de Janeiro, e define os preços 
públicos unitários transitórios para a cobrança pelo uso de águas estaduais;

- a Resolução CERHI-RJ nº 197, de 15 de agosto de 2018, que dispõe sobre os 
procedimentos para atualização dos preços públicos unitários cobrados pelo 
uso de recursos hídricos de domínio do Estado do Rio de Janeiro, de que trata 
a Lei Estadual 4.247/2003;
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- a Nota Técnica nº 001/2018/COAGUA/SUBSEGH/SEA, de 1º de novembro de 2018;

- a Nota Técnica nº. 03/2019/GEAGUA/DISEQ/INEA, de 30 de outubro de 2019;

Resolve:

Art. 1º - Dar publicidade à variação do Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo – IPCA do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
– IBGE dos últimos 12 meses apurado em setembro de 2019, equivalente 
a 2,89%, para atualização dos preços públicos unitários cobrados pelo uso de 
recursos hídricos de domínio do Estado do Rio de Janeiro, conforme determina 
a Resolução CERHI-RJ nº 197, de 15 de agosto de 2018.

Parágrafo único – Os Preços Públicos Unitários (PPUs) de cobrança pelo uso de 
recursos hídricos de domínio do Estado do Rio de Janeiro, a vigorar em 2020, por 
setor usuário, para cada comitê de bacia atuante no Estado do Rio de Janeiro serão:

Tabela 1- Preços Públicos Unitários (PPUs) a vigorar em 2020, por setor usuário, para cada comitê 
de bacia atuante no Estado do Rio de Janeiro.

Comitê de 
Bacia

Região 
Hidrográfica Setor Usuário PPU

(R$/m3)

Baía da Ilha 
Grande RH I

Saneamento, Indústria e outros 0,05145

Agropecuária 0,05145

Aquicultura 0,05145

Guandu RH II

Saneamento, Indústria e outros 0,04301

Agropecuária 0,04301

Aquicultura 0,04301

Médio 
Paraíba do 
Sul

RH III

Saneamento, Indústria e outros 0,05145

Agropecuária 0,00129

Aquicultura 0,00103

Piabanha RH IV

Saneamento, Indústria e outros 0,05145

Agropecuária 0,00129

Aquicultura 0,00103

RESOLUÇÃO INEA Nº 197/2020
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Comitê de 
Bacia

Região 
Hidrográfica Setor Usuário PPU

(R$/m3)

Baía de 
Guanabara RH V

Saneamento, Indústria e outros 0,04301

Agropecuária 0,04301

Aquicultura 0,04301

Lagos São 
João RH VI

Saneamento, Indústria e outros 0,04301

Agropecuária 0,00103

Aquicultura 0,00082

Rio Dois 
Rios RH VII

Saneamento, Indústria e outros 0,08231

Agropecuária 0,00206

Aquicultura 0,00165

Macaé e das 
Ostras RH VIII

Saneamento, Indústria e outros 0,05145

Agropecuária 0,05145

Aquicultura 0,05145

Baixo 
Paraíba e 
Itabapoana

RH IX

Saneamento, Indústria e outros 0,05145

Agropecuária 0,00129

Aquicultura 0,00103

Art. 2º – O cálculo da cobrança pelo uso de recursos hídricos de domínio 
do Estado do Rio de Janeiro, realizado com base nos mecanismos e valores 
definidos pelo CERHI-RJ para o exercício 2020, será efetuado considerando os 
preços públicos unitários constantes da Tabela 1.

Art. 3º - Esta Resolução entrará em vigor a partir de 01 de janeiro de 2020, 
ficando revogada a Resolução INEA nº 163 de 26 de dezembro de 2018, publi-
cada em 22 de janeiro de 2019 (omitida no D.O. de 28/12/2018)

Rio de Janeiro, 06 de abril de 2020.

CARLOS HENRIQUE NETTO VAZ

Presidente do Conselho Diretor
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RESOLUÇÃO INEA Nº 203, 
 DE 19 DE NOVEMBRODE 2020.

ESTABELECE PROCEDIMENTOS E ROTINAS PARA 
AVALIAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS ENTI
DADES DELEGATÁRIAS DE FUNÇÕES DE AGÊNCIA DE 
ÁGUA, NA EXECUÇÃO DOS CONTRATOS DE GESTÃO 
CELEBRADOS NOS TERMOS DA LEI ESTADUAL Nº 5.639, 
DE 06 DE JANEIRO DE 2010.

O PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETOR DO INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE 
(INEA), no uso das atribuições legais que lhe confere a Lei Estadual nº 5.101, 
de 04 de outubro de 2007, o art. 8°, XVIII do Decreto Estadual n° 46.619, 
de 02 de abril de 2019, na forma que orienta o Parecer RD n.º 02/2009, da 
Procuradoria do INEA e conforme deliberação do Conselho Diretor deste 
Instituto, em reunião realizada no dia 11 de novembro de 2020, processo 
administrativo SEI- 070002/004488/2020.

Considerando:

- a obrigatoriedade da prestação de contas de todos quantos tiverem de com-
provar o cumprimento dos encargos assumidos pelo uso, emprego, guarda ou 
movimentação de bens, numerário e valores, conforme determina o inciso IV 
do artigo 22 do Decreto nº 43.463, de 14 de fevereiro de 2012;

- a necessidade de disciplinar os mecanismos de prestação de contas das 
Entidades Delegatárias sobre despesas realizadas na vigência e execução dos 
contratos de gestão celebrados nos termos da Lei estadual 5.639/10;

- a necessidade de avaliação integrada envolvendo os setores técnico, finan-
ceiro e da auditoria interna na prestação de contas das Entidades Delegatárias, 
garantindo uma análise mais robusta e eficaz, e maior segurança jurídica ao 
ordenador de despesas,

Resolve:
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CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

 

Art. 1º Estabelecer procedimentos e rotinas para avaliação da Prestação de 
Contas Anual das Entidades Delegatárias das funções de Agências de Água, 
signatárias de Contratos de Gestão com o INEA.

CAPÍTULO II 
CONCEITOS

Art. 2º Para fins desta Resolução, consideram-se:

I – Entidades Delegatárias das funções de Agências de Água: entidades sem 
fins lucrativos que se enquadrem no disposto pelo art. 62 da Lei Estadual 
nº 3.239 de 02 de agosto de 1999, e que recebam delegação do Conselho 
Estadual de Recursos Hídricos – CERHI/RJ para exercer funções de Agência de 
Água, previstas nos art. 56 e 59 da mesma Lei;

II – Contrato de Gestão: instrumento jurídico, firmado por prazo determinado, 
que discrimina as atribuições, direitos, responsabilidades e obrigações das 
partes signatárias e disciplina a execução orçamentária proveniente das receitas 
da cobrança pelos recursos hídricos em rios de domínio do Estado, e de outras 
fontes, tendo como contratadas as Entidades Delegatárias e disciplinado pela 
Lei nº 5.639 de 06 de janeiro de 2010;

III – Plano de Aplicação Plurianual (PAP): Constitui ferramenta de auxílio à 
implementação do Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica, com 
horizonte plurianual. Deve contemplar os componentes e programas do 
Plano de Bacia e suas respectivas ações, priorizados no período de vigência 
do PAP e compatibilizados com os recursos oriundos da cobrança pelo uso dos 
recursos hídricos de domínio estadual, na área de atuação do(s) respectivo(s) 
Comitê(s) de Bacia Hidrográfica. Devem estar incluídas as ações relacionadas 
às atividades do Comitê de Bacia Hidrográfica e aquelas necessárias ao cum-
primento do Contrato de Gestão, devendo guardar compatibilidade com as 
metas do Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica;

IV – Programa de Trabalho: Compreende um conjunto de metas a serem alcançadas, 
conforme os prazos estipulados no Contrato de Gestão, cujo cumprimento será 
mensurado por meio de indicadores de desempenho. É representado por um 
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conjunto de planilhas matriciais compostas de atividades a serem desenvolvidas 
no período de vigência do Contrato de Gestão;

I – Metas: Consistem em valores relativos ao desempenho a serem alcançados 
ao longo de doze meses de cada ano da vigência do Contrato de Gestão. São 
propostas, pactuadas e aprovadas, em comum acordo, pelo INEA, a Entidade 
Delegatária e os Comitês de Bacia Hidrográfica;

II – Resultados: Consistem de valores alcançados em determinado período de 
apuração, referentes aos critérios de avaliação definidos para cada um dos 
indicadores de desempenho previstos no Plano de Trabalho. Serão registrados 
em planilha específica por ocasião da elaboração do relatório sobre o cumpri-
mento do Programa de Trabalho do Contrato de Gestão;

III – Indicadores de desempenho: Visam mensurar a evolução do Sistema 
de Recursos Hídricos, monitorando e permitindo avaliar o atendimento das 
metas do Plano de Trabalho. Devem ser estabelecidos com observância aos 
princípios que regem o Contrato de Gestão;

IV – Conceito de avaliação: Visa traduzir para uma escala qualitativa o valor 
numérico da nota geral e, dessa forma, mostrar o grau de atendimento das 
metas pactuadas e, consequentemente, o cumprimento do Programa de 
Trabalho do Contrato de Gestão;

V – Relatório de Execução: documento elaborado pelas Entidades Delegatárias 
ao final de cada período de avaliação, referente ao exercício anterior, composto 
de informações referentes à execução do Programa de Trabalho do Contrato 
de Gestão, com destaque para os resultados alcançados pela contratada a partir 
das metas físicas estabelecidas no instrumento;

VI – Relatório de Progresso: documento elaborado pelas Entidades Delegatárias 
semestralmente, composto de informações sobre a execução dos projetos em 
andamento, sua correlação com o PAP, o progresso das atividades necessárias 
para sua efetivação, gastos e receitas efetivamente realizados com os mesmos;

VII – Comissão de Avaliação dos Contratos de Gestão – CACG (externa): comissão 
constituída pelo INEA, composta por 2 (dois) representantes do INEA, 1 (um) 
representante da Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade - SEAS 
e 1 (um) do Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CERHI/RJ, para analisar, 
anualmente, os resultados alcançados com a execução dos Contratos de 
Gestão, com base no Relatório de Execução, conforme estabelecido na Lei 
Estadual 5.639 de 06 de janeiro de 2010;

VIII – Comissão Interna de Acompanhamento de Contratos de Gestão – CIA: 
comissão constituída pelo INEA, composta por representantes das áreas de 
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gestão de recursos hídricos e planejamento orçamentário/financeiro, cuja 
atribuição precípua consiste em analisar o Relatório de Progresso apresentado 
pela Entidade Delegatária;

IX – Relatório de Acompanhamento do Contrato de Gestão: documento elaborado 
pela Comissão Interna de Acompanhamento de Contratos de Gestão – CIA, sobre 
a avaliação do Relatório de Progresso apresentado pela Entidade Delegatária;

X – Relatório de Avaliação do Contrato de Gestão: composto por avaliação do 
atingimento das metas e de informações relacionadas à atuação dos entes 
do sistema na Região Hidrográfica em que a Entidade Delegatária recebeu 
delegação do Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CERHI/RJ, elaborado 
pela Comissão de Avaliação dos Contratos de Gestão - CACG;

XI – Relatório de Contas: documento elaborado pelas Entidades Delegatárias ao 
final de cada período de avaliação, referente ao exercício anterior, composto de 
informações acerca da execução contábil e financeira do Contrato de Gestão;

XII – Prestação de Contas Anual: conjunto de informações a serem apresen-
tadas pelas Entidades Delegatárias de funções de Agência de Água relativas 
à execução do Contrato de Gestão e que permitam ao INEA avaliar os resul-
tados alcançados, considerando os objetivos determinados no instrumento 
supracitado, a partir do emprego dos recursos colocados sob sua gestão, bem 
como a regularidade das contas prestadas, composta pelos documentos dos 
incisos IX, X e XV deste artigo.

CAPÍTULO III
RELATÓRIOS DE EXECUÇÃO E DE PROGRESSO

Art. 3º As Entidades Delegatárias, signatárias de Contrato de Gestão com o INEA, 
deverão apresentar até 31 de janeiro de cada ano, Relatório de Execução e 
Relatório de Progresso, referentes ao exercício anterior, salvo quando houver 
periodicidade distinta prevista no Contrato de Gestão.

§1º. A Entidade Delegatária também deverá apresentar Relatório de Progresso 
Parcial, referente às atividades executadas no primeiro semestre de cada ano, 
até o dia 31 de agosto, para avaliação da CIA e posterior ciência do ordenador 
de despesas.

§2º. Junto ao relatório do parágrafo anterior, será apresentado também o 
demonstrativo de despesas relacionadas a custeio da Entidade Delegatária, 
referentes ao primeiro semestre do ano vigente (anexo XVI).
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Art. 4º A área técnica do INEA responsável pela gestão dos Contratos de Gestão 
receberá a documentação relativa aos relatórios do artigo anterior e abrirá 
processo administrativo de Prestação de Contas Anual do exercício prévio.

Art. 5º O processo de Prestação de Contas Anual será remetido à Comissão 
Interna de Acompanhamento de Contratos de Gestão – CIA para análise do 
Relatório de Progresso, e à Comissão de Avaliação do Contrato de Gestão – CACG, 
para avaliação das metas e desempenhos constantes no Relatório de Execução.

Parágrafo Único. As informações constantes no Relatório de Progresso deve-
rão ser fornecidas conforme modelo do anexo I desta resolução.

Art. 6º O Relatório de Acompanhamento do Contrato de Gestão, elaborado 
pela CIA, deverá ser concluído até o dia 31 de março e terá o seguinte conte-
údo mínimo:

I – Ações aprovadas pelo Comitê de Bacia Hidrográfica, com sua pertinência 
e aderência ao Plano de Bacia, ao PAP e às metas do Contrato de Gestão;

II – Andamento das atividades para execução dos projetos pela Entidade 
Delegatária;

III – Conclusões e propostas de melhorias visando o aperfeiçoamento do 
sistema de recursos hídricos.

Parágrafo Único. O relatório efetuado no segundo semestre do ano vigente 
deverá ser concluído em até 60 (sessenta) dias do recebimento do Relatório 
de Progresso e integrará o processo de prestação de contas no ano seguinte.

Art. 7º O Relatório de Avaliação, elaborado pela CACG, deverá ser concluído até 
o dia 31 de maio, seguindo a metodologia de avaliação do anexo II e com base 
nos princípios estabelecidos para os indicadores de desempenho (anexo III).

Parágrafo Único. O Relatório de Avaliação terá o seguinte conteúdo mínimo:

I – Identificação do Contrato de Gestão;

II – Identificação da Entidade Delegatária;

III – Nome dos integrantes da Comissão de Avaliação;

IV – Número da Portaria INEA que institui a Comissão de Avaliação; 

V – Identificação do Relatório de Execução sob avaliação;

VI – Quadro com os indicadores de desempenho do Programa de Trabalho; 

VII – Análise de justificativas, se apresentadas;
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VIII – Quadro do Programa de Trabalho com metas e resultados ajustados, 
quando couber;

IX – Recomendações específicas para os indicadores de desempenho, quando 
cabíveis. 

X – Avaliação sobre o cumprimento do Programa de Trabalho do Contrato de 
Gestão. 

XI - Conclusão e Recomendações gerais.

Art. 8º Após a inclusão dos relatórios dos artigos 6º e 7º, o processo de 
Prestação de Contas Anual será remetido à área técnica do INEA gestora dos 
Contratos de Gestão, que verificará eventuais pendências a serem sanadas.

CAPÍTULO IV 
RELATÓRIO DE CONTAS

Art. 9º As Entidades Delegatárias deverão apresentar Relatório de Contas 
até 31 de março de cada ano, referente ao exercício anterior, salvo quando 
houver periodicidade distinta prevista no Contrato de Gestão.

Art. 10 O Relatório será recebido pela área técnica do INEA responsável pela 
gestão dos Contratos de Gestão e conterá os seguintes documentos:

I – Ofício de encaminhamento da prestação de contas para o setor responsável, 
pela gestão do contrato, discriminando os documentos apresentados;

II – Relação dos bens, quando couber (anexo IV);

III – Relação dos pagamentos efetuados, individualizados por conta bancária, 
referente às despesas realizadas na execução do objeto (anexo V);

IV – Demonstrativo da movimentação dos recursos no período e conciliação 
bancária, individualizado por conta bancária (anexo VI), acompanhado dos 
extratos bancários;

V – Declaração do ordenador de despesas da Entidade Delegatária quanto 
à correta aplicação dos recursos recebidos; (anexo VII);

VI – Formulário contendo as Questões de Auditoria (check-List) de forma con-
solidada, referente a análise da seleção das propostas, dispensa, inexigibilidade 
e dos processos autuados no exercício, acompanhado do relatório conclusivo, 
emitido pela auditoria independente da Entidade Delegatária; (anexo VIII);
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VII – Demonstrações contábeis e financeiras previstas na Resolução do Conselho 
Federal de Contabilidade (CFC) no 1.409, de 21 de setembro de 2012;

VIII – Manifestação de ciência do Comitê de Bacia sobre a execução, no exer-
cício, do Plano de Ação Plurianual – PAP (Anexo XI);

IX – Rol de responsáveis contendo os titulares e seus substitutos que desempe-
nharam, durante o período de que tratam as contas da Entidade Delegatária, 
as seguintes naturezas de responsabilidade: dirigente máximo; membro de 
diretoria; membro de órgão colegiado que, por definição legal, regimental ou 
estatutária, seja responsável por atos de gestão (Anexo XII);

X – Relação de despesas com dirigentes, empregados, estagiários da Entidade 
Delegatária, com remuneração à conta do Contrato de Gestão, diferenciando 
o centro de custo em que estão alocados (Anexo XIII);

XI – Relatório consolidado dos saldos dos relatórios relação de pagamentos 
(Anexo V), conforme anexo XIV;

XII – Relatório de auditoria independente, se houver, declarando que a Presta-
ção de Contas Anual se apresenta, adequadamente, em todos os aspectos 
relevantes, as posições patrimonial e financeira no exercício findo a que se 
refere a Prestação de Contas Anual;

XIII – Demonstrativo das despesas relacionadas ao custeio da Entidade Dele-
gatária conforme Anexo XVI, podendo este ser adequado à realidade daquela.

XIV – Relação dos fornecedores contratados pela Entidade Delegatária (Anexo XVII)

§1º. Os bens relacionados no anexo IV, adquiridos com recursos públicos, 
deverão ser patrimoniados pelo INEA;

§2º. O demonstrativo do anexo XVI, relativo a despesas com custeio da 
Entidade Delegatária, deverá ser apresentado duas vezes ao ano, sendo as 
informações referentes ao primeiro semestre entregues até 31 de agosto do 
ano vigente, junto ao Relatório de Progresso Parcial.

§3º. O INEA poderá solicitar a apresentação de outros documentos que não 
estejam relacionados neste artigo, a fim de facilitar a análise quanto ao atin-
gimento dos objetivos pactuados;

§4º. Em caso de término do contrato, a Entidade Delegatária deverá apresen-
tar Prestação Final de Contas em até 90 (noventa) dias após sua finalização;

§5º. A Entidade Delegatária é obrigada a apresentar, dentro de 90 (noventa) 
dias após o término de cada ano de vigência do contrato, ao Tribunal de Contas 
do Estado do Rio de Janeiro (TCE/RJ), ao órgão gestor e executor da Política 
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Estadual de Recursos Hídricos e ao respectivo, ou respectivos, Comitês de Bacia 
Hidrográfica, ou a qualquer tempo, quando solicitado pelo Poder Público, rela-
tório sobre a execução do Contrato de Gestão, contendo comparativo específico 
das metas propostas com os resultados alcançados, acompanhado da prestação 
de contas dos gastos e receitas efetivamente realizados;

§6º. Independente de ter sido concluído o relatório final de prestação de contas 
pela Auditoria Interna do INEA, caberá à Entidade Delegatária, conforme 
estabelecido no inciso III do Art. 2º da Lei Estadual nº 5639/2010, o envio 
da documentação estabelecida para o TCE/RJ e demais entidades, conforme 
determinado no parágrafo anterior.

Art. 11 Recebido o Relatório Anual de Contas, a área técnica procederá a conferên-
cia da documentação e encaminhará o ao setor financeiro, junto ao Relatório 
de Acompanhamento elaborado pela CIA, o Contrato de Gestão com seus 
aditivos e respectivas publicações, além do plano de trabalho proposto com 
as metas a serem atingidas.

Parágrafo único. Em caso de pendência relacionada à documentação referida no 
art. 9º, a área técnica responsável pela gestão do Contrato de Gestão realizará dili-
gência para solicitar que a Entidade Delegatária envie a documentação necessária.

CAPÍTULO V
ANÁLISE CONTÁBILFINANCEIRA

 

Art. 12 A partir da data do recebimento do Processo de Prestação de Contas, 
o setor financeiro do INEA terá o prazo de 60 (sessenta) dias para análise e in-
clusão de Parecer Contábil-Financeiro (anexo XV) sobre o Relatório de Contas, 
encaminhando, em seguida, o processo à Auditoria Interna do INEA.

CAPÍTULO VI 
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

Art. 13 O processo de Prestação de Contas Anual será composto pelo 
Relatório de Acompanhamento do Contrato de Gestão, elaborado pela CIA, 
pelo Relatório de Avaliação, elaborado pela CACG e pelo Relatório de Contas 
acompanhado de Parecer Contábil-Financeiro, e deverá ser encaminhado 
para análise da Auditoria Interna até o dia 31 de maio.
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Art. 14 A Auditoria procederá ao exame do processo de Prestação de Contas 
Anual no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias e à emissão de Parecer Conclusivo 
(anexo IX), que será classificado como Regular, Regular com Ressalva ou Irregular;

Art. 15 O Processo de Prestação de Contas deverá ser encaminha-
do ao Ordenador de Despesas que, com base no Relatório Anual de 
Acompanhamento da CIA, no Relatório de Avaliação da CACG e no Parecer 
Conclusivo da Auditoria Interna, deliberará sobre a aprovação das contas 
anuais apresentadas pela Entidade Delegatária (anexo X).

Art. 16 O fluxo de relatórios a serem apresentados no Processo de Prestação 
de Contas se dará da seguinte forma:

§1º Relatórios a serem apresentados pela Entidade Delegatária:

I – Relatório de Execução, entregue até o dia 31 de janeiro e composto de 
informações referentes ao exercício anterior quanto à execução do Programa 
de Trabalho do Contrato de Gestão, com destaque para os resultados alcança-
dos pela contratada a partir das metas físicas estabelecidas no instrumento.

II – Relatório de Progresso, entregue até o dia 31 de janeiro e composto de 
informações referentes ao exercício anterior sobre a execução dos projetos em 
andamento, sua correlação com o PAP, o progresso das atividades necessárias 
para sua efetivação, gastos e receitas efetivamente realizados com os mesmos.

III – Relatório de Progresso Parcial, entregue até o dia 31 de agosto e com-
posto de informações referentes ao primeiro semestre do ano vigente, nos 
moldes do inciso anterior, acrescido do Anexo XVI desta resolução, com 
demonstrativo das despesas relacionadas ao custeio da Entidade Delegatária.

IV – Relatório de Contas, entregue até o dia 31 de março e composto de 
informações acerca da execução contábil e financeira do Contrato de Gestão, 
conforme artigo 10 desta resolução.

§2º Relatórios a serem apresentados pelo INEA:

I – Relatório de Avaliação – elaborado pela CACG com base no conteúdo do 
Relatório de Execução e composto por avaliação do atingimento das metas e de 
informações relacionadas à atuação dos entes do sistema na Região Hidrográfica 
em que a Entidade Delegatária recebeu delegação do Conselho Estadual de 
Recursos Hídricos – CERHI/RJ, devendo ser concluído até o dia 31 de maio.

II – Relatório de Acompanhamento – elaborado pela CIA com avaliação 
dos Relatórios de Progresso apresentados semestralmente pela Entidade 
Delegatária. Deve ser concluído até dia 31 de março no primeiro semestre, 
e dia 31 de outubro no segundo.
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III – Relatório Contábil-Financeiro – elaborado pelo setor financeiro do INEA, 
com base no Relatório de Contas apresentado Entidade Delegatária, no 
Relatório de Acompanhamento elaborado pela CIA, no Contrato de Gestão 
com seus aditivos e respectivas publicações, além do plano de trabalho pro-
posto com as metas a serem atingidas. Deve ser concluído em 60 (sessenta) 
dias, até o dia 31 de maio.

IV – Relatório de Auditoria – elaborado em até 45 (quarenta e cinco) dias 
pela auditoria interna do INEA, após o recebimento do Processo de Prestação 
de Contas contendo todos os relatórios listados no presente artigo. Conterá 
parecer conclusivo sobre a regularidade das contas apresentadas e será enca-
minhado ao Ordenador de Despesas para aprovação das mesmas.

CAPÍTULO VII 
IRREGULARIDADES NA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Art. 17 Quando a prestação de contas não for encaminhada no prazo determi-
nado, ou então, constatada quaisquer irregularidades na sua análise, caberá 
ao INEA notificar de imediato a Entidade Delegatária para, no prazo de 30 
(trinta) dias, encaminhar a prestação de contas ou sanar as irregularidades 
apontadas.

Art. 18 Caso as irregularidades não sejam sanadas, caberá à Entidade Dele-
gatária recolher o valor total recebido, nos seguintes casos:

I – Inexecução do objeto do contrato;

II – Utilização dos recursos em finalidade diversa da estabelecida no contrato.

Art. 19 Serão também objeto de devolução:

I – O valor correspondente aos rendimentos de aplicação no mercado financeiro, 
referente ao período compreendido entre o recebimento do recurso e sua uti-
lização, na hipótese de não ter sido feita a aplicação do recurso ou na ausência 
de comprovação de seu emprego na consecução do objeto;

II – O eventual saldo remanescente dos recursos financeiros repassados, 
inclusive os rendimentos de aplicação no mercado financeiro, quando não 
recolhidos dentro do prazo de 30 (trinta) dias;

III – O valor correspondente às despesas comprovadas com documentos 
inidôneos ou impugnados.
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§1º Os valores a serem recolhidos pela Entidade Delegatária, em qualquer 
caso, deverão ser atualizados monetariamente, pelo IGP-DI da FGV, ou qualquer 
outro índice que vier a substituí-lo, acrescido de juros legais, na forma da 
legislação aplicável aos débitos para com a Fazenda Estadual, a contar da 
ocorrência do evento.

§2º Notificada a Entidade Delegatária e, transcorrido o prazo estabelecido 
no art. 16 sem que as providências tenham sido cumpridas, o Ordenador 
de Despesas do INEA deverá solicitar à Auditoria Interna do INEA, ou órgão 
equivalente, que seja instaurado o processo de tomada de contas.

Art. 20 Sem prejuízo ao disposto nesta Resolução, o Contrato de Gestão 
celebrado entre o INEA e a Entidade Delegatária disciplinará as hipóteses de 
advertência, multa, suspensão e rescisão pelo descumprimento, no todo ou 
em parte, de suas cláusulas.

CAPÍTULO VIII 
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 21 O processo de prestação de contas ficará arquivado no INEA junta-
mente com o processo administrativo de celebração do Contrato de Gestão, 
ficando à disposição dos órgãos de controle interno e externo para efeito de 
fiscalização e de auditoria a qualquer tempo.

§1º Os originais das faturas, recibos, notas fiscais e quaisquer outros documen-
tos comprobatórios das despesas realizadas durante a vigência e execução do 
contrato deverão ser mantidos em arquivo físico ou digital e em boa ordem, 
nas dependências da Delegatária, pelo prazo de 05 (cinco) anos após a apro-
vação da prestação de contas final pelo Ordenador de Despesa do INEA, com 
exceção dos comprovantes trabalhistas e da previdência social, que devem 
ser arquivados conforme legislação específica.

§2º A obrigatoriedade de guarda dos documentos pelo prazo de 05 (cinco) 
anos prevista no parágrafo anterior se aplica ainda que ocorra a extinção da 
Delegatária ou a rescisão do Contrato de Gestão.

§3º O INEA poderá solicitar, a qualquer tempo, o encaminhamento de cópias 
digitais dos documentos que deram suporte às prestações de contas, bem 
como acesso aos documentos originais físicos ou digitais para conferência.
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§4º A Entidade Delegatária fica obrigada, por conta dos valores recebidos, 
a manter toda documentação referente à execução dos trabalhos, permitindo 
ao INEA acesso aos documentos, bem como o acompanhamento dos traba-
lhos em andamento.

Art. 22 O órgão gestor e executor da Política Estadual de Recursos Hídricos de-
verá promover a rescisão do contrato de gestão, se constatado e comprovado 
o descumprimento, no todo ou em parte, das suas cláusulas.

Art. 23 Os anexos desta Resolução encontram-se disponíveis no sítio eletrônico 
do Instituto Estadual do Ambiente.

Art. 24 Caberá ao setor competente, publicar os Anexos I a XVII no site do 
INEA (www.inea.rj.gov.br), no menu Institucional/ Boletim de Serviços.

Art. 25 Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação, ficando revo-
gadas as disposições em contrário, especialmente as Resoluções INEA nº 45 de 
28 de novembro de 2011 e nº 150 de 02 de fevereiro de 2018.

JOÃO EUSTÁQUIO NACIF XAVIER

Presidente do INEA
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RESOLUÇÃO INEA Nº 204, 
 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2020.

DÁ PUBLICIDADE AOS PREÇOS PÚBLICOS UNI
TÁRIOS DE COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS 
HÍDRICOS DE DOMÍNIO DO ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO PARA O EXERCÍCIO 2021.

O PRESIDENTE DO INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE (INEA), em reunião 
do Conselho Diretor do dia 02 de dezembro de 2020, no uso das atribuições legais 
que lhe confere a Lei Estadual nº 5.101, de 04 de outubro de 2007, o art. 8°, XVIII 
do Decreto Estadual n° 46.619, de 02 de abril de 2019, na forma que orienta 
o Parecer RD n.º 02/2009, da Procuradoria do INEA e conforme processo 
administrativo SEI- 07/002.003230/2019.

Considerando:

- ser o INEA o órgão gestor e executor da Política Estadual de Recursos 
Hídricos e o responsável pela preservação, conservação e controle dos corpos 
hídricos, superficiais e subterrâneos, de domínio do Estado do Rio de Janeiro, 
em consonância com a Lei Estadual n° 5.101, de 04 de outubro de 2007, e com 
o Decreto Estadual n° 41.628, de 12 de janeiro de 2009, bem como a Lei 
Estadual n° 4.247, de 16 de dezembro de 2003;

- a Lei Federal n° 9.433, de 08 de março de 1997, e a Lei Estadual n° 3.239, de 
02 de agosto de 1999, as quais instituem as respectivas Políticas de Recursos 
Hídricos e estabelecem a cobrança pelo uso de recursos hídricos como um dos 
instrumentos destas citadas Políticas;

- a Lei Estadual n° 4.247, de 16 de dezembro de 2003, que dispõe sobre a cobrança 
pela utilização de recursos hídricos do estado do Rio de Janeiro, e define os preços 
públicos unitários transitórios para a cobrança pelo uso de águas estaduais;

- a Resolução CERHI-RJ nº 197, de 15 de agosto de 2018, que dispõe sobre os 
procedimentos para atualização dos preços públicos unitários cobrados pelo 
uso de recursos hídricos de domínio do Estado do Rio de Janeiro, de que trata 
a Lei Estadual 4.247/2003;
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- a Nota Técnica nº. 03/2019/GEAGUA, de 30 de outubro de 2019;

- a Nota Técnica nº. 03/2020/GEAGUA, de 04 de novembro de 2020.

Resolve:

Art. 1º. Dar publicidade à variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor 
Amplo – IPCA, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE dos 
últimos 12 meses apurado em setembro de 2020, equivalente a 3,14%, para 
atualização dos Preços Públicos Unitários cobrados pelo uso de recursos hídri-
cos de domínio do Estado do Rio de Janeiro, conforme determina a Resolução 
CERHI-RJ nº 197, de 15 de agosto de 2018.

Parágrafo único – Os Preços Públicos Unitários (PPUs) de cobrança pelo uso de 
recursos hídricos de domínio do Estado do Rio de Janeiro, a vigorar em 2021, por 
setor usuário, para cada comitê de bacia atuante no Estado do Rio de Janeiro serão:

Tabela 1- Preços Públicos Unitários (PPUs) a vigorar em 2021, por setor usuário, para cada comitê 
de bacia atuante no Estado do Rio de Janeiro.

Comitê de 
Bacia

Região 
Hidrográfica Setor Usuário PPU

(R$/m3)

Baía da Ilha 
Grande RH I

Saneamento, Indústria e outros 0,05307

Agropecuária 0,05307

Aquicultura 0,05307

Mineração de areia 0,05307

Guandu RH II

Saneamento, Indústria e outros 0,04436

Agropecuária 0,04436

Aquicultura 0,04436

Médio 
Paraíba do 
Sul

RH III

Saneamento, Indústria e outros 0,05307

Agropecuária 0,00133

Aquicultura 0,00106

Piabanha RH IV

Saneamento, Indústria e outros 0,05307

Agropecuária 0,00133

Aquicultura 0,00106
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Comitê de 
Bacia

Região 
Hidrográfica Setor Usuário PPU

(R$/m3)

Baía de 
Guanabara RH V

Saneamento, Indústria e outros 0,04436

Agropecuária 0,04436

Aquicultura 0,04436

Lagos São 
João RH VI

Saneamento, Indústria e outros 0,04436

Agropecuária 0,00106

Aquicultura 0,00085

Rio Dois 
Rios RH VII

Saneamento, Indústria e outros 0,08489

Agropecuária 0,00212

Aquicultura 0,00170

Macaé e das 
Ostras RH VIII

Saneamento, Indústria e outros 0,05307

Agropecuária 0,05307

Aquicultura 0,05307

Baixo 
Paraíba e 
Itabapoana

RH IX

Saneamento, Indústria e outros 0,05307

Agropecuária 0,00133

Aquicultura 0,00106

Art. 2º. O cálculo da cobrança pelo uso de recursos hídricos de domínio do 
Estado do Rio de Janeiro, realizado com base nos mecanismos e valores de-
finidos pelo CERHI-RJ para o exercício 2021, será efetuado considerando os 
preços públicos unitários constantes da Tabela 1.

Art. 3º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Rio de Janeiro, 10 de dezembro de 2020

JOÃO EUSTAQUIO NACIF XAVIER

Presidente do INEA 
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RESOLUÇÃO INEA Nº 205, 
 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020

PRORROGA O PRAZO ESTABELECIDO NA RESO LUÇÃO 
INEA N° 166/2018 E MANTÉM OS PROCEDIMENTOS 
DEFINIDOS NA RESOLUÇÃO INEA N° 15/2010 PARA 
REGULARIZAÇÃO DO USO DE RECURSOS HÍDRICOS 
DE DOMÍNIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO PELOS 
AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREENDIMENTOS 
FAMILIARES RURAIS.

O PRESIDENTE DO INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE (INEA), no uso das 
atribuições legais que lhe confere a Lei Estadual nº 5.101, de 04 de outubro de 
2007, o art. 8°, XVIII do Decreto Estadual n° 46.619, de 02 de abril de 2019, na 
forma que orienta o Parecer RD n.º 02/2009, da Procuradoria do INEA, e conforme 
deliberação do Conselho Diretor do INEA, em reunião realizada no dia 16 de 
dezembro de 2020, e processos administrativos SEI-070002/004860/2020 e 
E-07/507.800/2010.

Considerando:

- ser o INEA o órgão gestor e executor da Política Estadual de Recursos 
Hídricos e o responsável pela preservação, conservação e controle dos corpos 
hídricos, superficiais e subterrâneos, de domínio do Estado do Rio de Janeiro, 
em consonância com a Lei Estadual n° 5.101, de 04 de outubro de 2007, e 
com o Decreto Estadual n° 41.628, de 12 de janeiro de 2009, bem como a Lei 
Estadual n° 4.247, de 16 de dezembro de 2003;

- a Lei Federal n° 9.433, de 08 de março de 1997, e a Lei Estadual n° 3.239, de 
02 de agosto de 1999, as quais instituem as respectivas Políticas de Recursos 
Hídricos e estabelecem outorga de direito de uso, seu cadastro de usuários e a 
cobrança pelo uso de recursos hídricos como instrumentos desta citada Política;

- a Lei Federal nº 11.326, de 24 de julho de 2006, que estabelece as diretrizes 
para formulação da Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos 
Familiares Rurais, e define, em seu art. 3º, os requisitos para que o produtor 
rural seja considerado como agricultor familiar e empreendedor familiar rural;
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- a Lei Estadual n° 4.247, de 16 de dezembro de 2003, que dispõe sobre a 
cobrança pela utilização de recursos hídricos do estado do Rio de Janeiro, e 
define os limites para usos insignificantes de águas estaduais;

- o Decreto nº 40.156, de 17 de outubro de 2006, que estabelece os pro-
cedimentos técnicos e administrativos para regularização dos usos de água 
superficial e subterrânea;

- a Portaria SERLA n° 567, de 07 de maio de 2007, que estabelece critérios ge-
rais e procedimentos técnicos e administrativos para cadastro, requerimento 
e emissão de outorga de direito de uso de recursos hídricos de domínio do 
Estado do Rio de Janeiro;

- que o Cadastro Nacional de Usuários de Recursos Hídricos - CNARH é 
o cadastro único de usos e usuários de águas no Estado do Rio de Janeiro, 
autodeclaratório e via internet, e que o seu preenchimento é o primeiro passo 
para a regularização de usos da água no Estado;

- que o crédito rural, o qual abrange o Programa Nacional de Fortalecimento 
da Agricultura Familiar - PRONAF, que se destina ao apoio financeiro das 
atividades agropecuárias e não agropecuárias exploradas mediante emprego 
direto da força de trabalho da família produtora rural, prevê a regularização do 
uso da água na propriedade rural como requisito para concessão de crédito;

- a relevância da atividade de agricultura familiar para o desenvolvimento e a sus-
tentabilidade da economia local e regional, com a geração de empregos e renda;

- que a atividade de agricultura familiar necessita de uso intensivo de água em 
seu processo produtivo, assim como de incentivos por parte do poder público 
para a adesão dos usuários do setor ao Sistema Estadual de Gerenciamento 
de Recursos Hídricos;

- ser necessário, para isso, o estabelecimento de normas adicionais que orien-
tem os agricultores familiares e empreendimentos familiares rurais do estado 
quanto à regularização de uso dos recursos hídricos de domínio estadual;

- a manifestação do interesse da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, 
Pesca e Abastecimento (SEAPPA), através do Ofício SEAPA/GABSEC SEI Nº438 
(SEI- 070002/004860/2020), em manter a não exigência de abertura de re-
querimento de autorização de uso de recursos hídricos.

Resolve:
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Art. 1º Ficam prorrogados, até 31 de dezembro de 2024, a contar da publica-
ção desta Resolução, os prazos definidos na Resolução INEA n° 166, de 26 de 
dezembro de 2018, e mantidos os procedimentos estabelecidos na Resolução INEA 
n° 15, de 23 de setembro de 2010, para regularização do uso de água de domínio 
estadual pelos agricultores familiares e empreendimentos familiares rurais, assim 
definidos no art. 3º da Lei Federal nº 11.326/2006 e na Portaria MDA nº 17/2010.

Parágrafo Único - Findo o prazo estabelecido no caput sem que o usuário 
tenha requerido a outorga ou certidão ambiental de uso insignificante, ele 
será considerado irregular quanto à utilização da água de domínio estadual, 
estando sujeito às penalidades previstas na legislação.

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 22 de dezembro de 2020

PHILIPE CAMPELLO COSTA BRONDI DA SILVA

Presidente do INEA 
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RESOLUÇÃO CONJUNTA ANA/DAEE/IGAM/INEA Nº 1.382,
DE 07 DE DEZEMBRO DE 2015

DISPÕE SOBRE AS CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO A 
SEREM OBSERVADAS PARA O SISTEMA HIDRÁULICO 
PARAÍBA DO SUL, QUE COMPREENDE TANTO OS 
RESERVATÓRIOS LOCALIZADOS NA BACIA QUANTO 
AS ESTRUTURAS DE TRANSPOSIÇÃO DAS ÁGUAS DO 
RIO PARAÍBA DO SUL PARA O SISTEMA GUANDU.

O DIRETOR-PRESIDENTE DA AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS – ANA,

no uso da atribuição que lhe confere o art. 95, inciso III e XVII do Regimento 
Interno, aprovado pela Resolução nº 2020, de 15 de dezembro de 2014, 
torna público que a Diretoria Colegiada, em sua 594ª Reunião Ordinária, 
realizada em 07 de dezembro de 2015, o Superintendente do Departamento 
de Águas e Energia Elétrica – DAEE, do Estado de São Paulo, no uso de suas 
atribuições que lhe confere o art. 11 do Regulamento, aprovado pelo Decreto 
Estadual nº 52.636, de 3 de fevereiro de 1971, a Diretora Geral do Instituto 
Mineiro de Gestão das Águas - IGAM, do Estado de Minas Gerais, no uso de 
suas atribuições que lhe confere o art. 9º do Regulamento, aprovado pelo 
Decreto Estadual nº 46.636, de 28 de outubro de 2014, e o Presidente do 
Instituto Estadual do Ambiente - INEA, do Estado do Rio de Janeiro, no uso da 
atribuição que lhe confere o art. 14, do Regulamento, aprovado pelo Decreto 
Estadual nº 41.628 de 12 de janeiro de 2009, com base no Processo ANA nº  
02501.000897/2003-15, 

– considerando o disposto no art. 4º, inciso XII e § 3º, da Lei nº 9.984, de 17 
de julho de 2000, que estabelece caber à ANA definir e fiscalizar as condições 
de operação de reservatórios, por agentes públicos e privados, visando a ga-
rantir o uso múltiplo dos recursos hídricos, conforme estabelecido nos planos 
de recursos hídricos das respectivas bacias hidrográficas, e que no caso de 
reservatórios de aproveitamentos hidrelétricos a definição será efetuada em 
articulação com o Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS;

– considerando a importância da bacia do rio Paraíba do Sul para o 
abastecimento de várias cidades do seu vale e, também, para as Regiões 
Metropolitanas do Rio de Janeiro, de São Paulo e de Campinas;
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– considerando que o compartilhamento dos recursos hídricos da bacia do rio 
Paraíba do Sul deve se inspirar nos princípios do aproveitamento múltiplo, ra-
cional, harmônico e integrado, visando sempre ao benefício de todas as partes;

– considerando que os volumes armazenados abaixo dos níveis mínimos ope-
racionais dos reservatórios do Sistema Hidráulico Paraíba do Sul representam 
uma reserva estratégica para uso em situações de escassez pelos Estados de 
Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo;

– considerando que as condições de operação para os reservatórios do 
Sistema Hidráulico Paraíba do Sul devem garantir o uso múltiplo dos recursos 
hídricos, resolvem:

Art. 1º Estabelecer as seguintes condições a serem observadas pelo ONS para 
a operação do Sistema Hidráulico Paraíba do Sul, que compreende tanto os 
reservatórios localizados na bacia quanto as estruturas de transposição das 
águas do rio Paraíba do Sul para o Sistema Guandu:

I – a vazão a jusante dos aproveitamentos deve respeitar os seguintes limites 
mínimos:

a) Paraibuna: 10 m3/s (instantânea);

b) Santa Branca: 30 m3/s (instantânea);  

c) Jaguari: 4 m3/s (instantânea); 

d) Funil: 70 m3/s (instantânea);

e) Santa Cecília: 71 m3/s (instantânea);

f) Bombeada para o rio Guandu em Santa Cecília: 119 m³/s (média diária); e

g) Pereira Passos: 120 m3/s (instantânea).

 II – será considerada como operação normal para o Sistema Hidráulico Paraíba 
do Sul aquela cujas vazões instantâneas forem de 71 m³/s (com até 5% de 
variação acima deste valor) a jusante da barragem de Santa Cecília e de 120 
m³/s (com até 2% de variação acima deste valor) a jusante do aproveitamento 
de Pereira Passos;

 III – somente será permitido o aumento das vazões acima do limite de 71 m³/s 
(com variação de até 5% acima deste valor) a jusante da barragem de Santa 
Cecília caso seja verificada ao menos uma das seguintes condições: 

a) ocorrerem vazões incrementais não controladas no trecho entre os apro-
veitamentos de Funil e Santa Cecília; ou

b) o reservatório de Funil estiver operando para atender às regras de controle 
de cheia; ou

RESOLUÇÃO CONJUNTA ANA/DAEE/IGAM/INEA Nº 1382/15
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c) o Sistema Hidráulico Paraíba do Sul estiver operando acima de 80% do 
volume útil do reservatório equivalente.

IV – somente será permitido o aumento das vazões a jusante do aproveita-
mento de Pereira Passos acima do limite mínimo de 120 m3/s (com variação 
de até 2% acima deste valor), até o limite de 160 m3/s, quando a barragem de 
Santa Cecília estiver liberando para o rio Paraíba do Sul uma vazão de 90 m³/s 
ou mais e caso seja verificada ao menos uma das seguintes condições:

a) ocorrerem vazões incrementais não controladas no trecho entre os apro-
veitamentos de Funil e Santa Cecília; ou

b) o reservatório de Funil estiver operando para atender às regras de controle 
de cheia; ou

c) o Sistema Hidráulico Paraíba do Sul estiver operando acima de 80% do 
volume útil do reservatório equivalente.

V – A operação do Sistema Hidráulico Paraíba do Sul deve respeitar os seguin-
tes limites mínimos percentuais de volume útil dos reservatórios, observadas 
a ordem e os estágios de deplecionamento indicados:

Ordem de 
deplecionamento

Estágios de deplecionamento (%)

1o 2o 3o

1a Funil 30 30 30

2a Santa Branca 70 40 10

3a Paraibuna 80 40 5

4a Jaguari 80 50 20

§1º A mudança de estágio de deplecionamento de cada reservatório para o 
estágio seguinte somente poderá ocorrer quando todos atingirem seus valores 
mínimos percentuais, permitida uma variação de 5% do valor de referência. 

§2º Os limites mínimos de volume útil, a ordem e os estágios de depleciona-
mento poderão ser revistos pela ANA por meio de comunicado, com anuência 
dos órgãos gestores estaduais de recursos hídricos de Minas Gerais, Rio de 
Janeiro e São Paulo, desde que devidamente justificado.

Art. 2º Para garantir o atendimento das vazões mínimas, estabelecidas no 
inciso I do Art. 1º, o NOS está autorizado a operar o reservatório de Paraibuna 
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abaixo do nível mínimo operacional normal (694,60m), até o nível que 
equivale à disponibilização de um volume adicional de 425 milhões de m3, 
sendo, numa primeira etapa, até o nível que equivale à disponibilização de um 
volume de 263 milhões de m3.

Parágrafo único - Para a operação do reservatório de Paraibuna abaixo de 
seu nível mínimo operacional normal, a Companhia Energética de São Paulo 
- CESP, na qualidade de concessionário do aproveitamento, deverá providen-
ciar laudo técnico-operacional, e o monitoramento associado a avaliações 
específicas, de forma a garantir a segurança das estruturas hidráulicas e 
eletromecânicas, identificar os riscos inerentes à operação de depleciona-
mento e adotar medidas preventivas e mitigadoras dos eventuais impactos 
ambientais e econômicos.

Art. 3º O ONS deverá encaminhar à ANA, anualmente para avaliação:

I - estudo contendo atualização da curva de segurança de armazenamento 
para operação normal do Sistema Hidráulico Paraíba do Sul, que apresenta os 
volumes mínimos necessários do reservatório equivalente da bacia, para cada 
mês, visando assegurar as condições de operação das usinas hidroelétricas e 
o atendimento aos requisitos ambientais e de usos múltiplos da água.

II - Relatório de Diretrizes para as Regras de Controle de Cheias – Bacia do Rio 
Paraíba do Sul.

Art. 4º O ONS poderá solicitar à ANA operação especial, desde que devida-
mente justificada.

Art. 5º Institui-se o Grupo de Assessoramento à Operação do Sistema 
Hidráulico Paraíba do Sul – GAOPS, com vigência coincidente com a vigência 
da presente Resolução.

§1º O GAOPS será composto por representantes da ANA, que o coordenará, 
DAEE, IGAM, INEA, ONS e CEIVAP, nomeados em Portaria específica, a qual 
poderá definir procedimentos adicionais para o funcionamento do GAOPS.

§2º O GAOPS terá como objetivos realizar o acompanhamento permanente 
da operação do Sistema Hidráulico Paraíba do Sul, a fim de possibilitar o cum-
primento das condições de operação estabelecidas na presente Resolução e 
analisar e propor soluções alternativas aos órgãos gestores em situações não 
previstas pelas condições gerais estabelecidas. 

Art. 6º Esta Resolução não dispensa nem substitui a obtenção pelos agentes 
responsáveis pelos reservatórios de certidões, alvarás ou licenças de qualquer 
natureza, exigidos pela legislação federal, estadual ou municipal.

Art. 7º Esta Resolução entrará em vigor após a emissão de comunicado pela 
ANA, com anuência dos órgãos gestores estaduais de recursos hídricos de 

RESOLUÇÃO CONJUNTA ANA/DAEE/IGAM/INEA Nº 1382/15
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Minas Gerais, Rio de Janeiro   e São Paulo, e somente poderá ser alterada com 
a prévia concordância destes.

Art. 8º Revoga-se a Resolução nº 211, de 26 de maio de 2003, publicada no 
DOU em 5 de junho de 2003, seção 1, página 42.

VICENTE ANDREU
Diretor-Presidente da ANA

RICARDO DARUIZ BORSARI
Superintendente do DAEE

MARIA DE FÁTIMA CHAGAS DIAS COELHO
Diretora Geral do IGAM

MARCUS DE ALMEIDA LIMA
Presidente do INEA

RESOLUÇÃO CONJUNTA ANA/DAEE/IGAM/INEA Nº 1382/15
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LEI ESTADUAL Nº 6.034,  
DE 08 DE SETEMBRO DE 2011.

DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DOS POSTOS 
DE COMBUSTÍVEIS, LAVARÁPIDOS, TRANSPORTA
DORAS E EMPRESAS DE ÔNIBUS URBANOS 
INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, LOCALI ZA
DOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, A INSTALAREM 
EQUIPAMENTOS DE TRATAMENTO E REUTILIZAÇÃO 
DA ÁGUA USADA NA LAVAGEM DE VEÍCULOS.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Faço saber que a Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro decreta 
e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Os postos de combustíveis, lava-rápidos, transportadoras e empresas 
de ônibus urbanos intermunicipais e interestaduais, instalados no Estado do 
Rio de Janeiro, deverão instalar equipamentos para tratamento e reutilização 
da água usada na lavagem de veículos.

Parágrafo único. A instalação dos equipamentos previstos no caput deste artigo 
será de competência e responsabilidade do proprietário do estabelecimento.

Art. 2º Os estabelecimentos citados nesta lei terão prazo de 180 dias, a partir 
da publicação desta lei, para implantação e aplicação do sistema de tratamento 
e reutilização da água.

Art. 3º A infração às disposições da presente Lei acarretará ao responsável 
infrator a imposição da seguinte sanção:

I - notificação para instalação dos equipamentos, no prazo máximo de 60 (ses-
senta) dias, sob pena de multa no valor de 150 UFIRs-RJ (cento e cinqUenta 
Unidades de Referências Fiscais do Estado do Rio de Janeiro), dobrada em 
caso de reincidência.

Art. 4° Posterior disposição regulamentar desta Lei definirá o detalhamento 
técnico de sua execução.

Art. 5º As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à conta de 
dotações orçamentárias próprias.
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Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, em 08 de setembro de 2011.

SÉRGIO CABRAL

Governador

LEI ESTADUAL Nº 6.034/11
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LEI ESTADUAL Nº 6.879, 
 DE 02 DE SETEMBRO DE 2014.

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A INSTITUIR O PRO
GRAMA 'CONSUMO RESPONSÁVEL' NO ÂMBITO DO 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Faço saber que a Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro decreta 
e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a instituir o Programa “Consumo 
Responsável”, com o objetivo de implementar incentivos à redução do consu-
mo de água tratada no âmbito do Estado do Rio de Janeiro.

Art. 2º - O Programa consiste na adoção de medidas que visam estimular o 
consumidor a reduzir o seu consumo individual de água tratada.

* Art. 3° - O Poder Executivo fica autorizado a implementar as seguintes medi-
das, para a implantação do Programa “Consumo Responsável":

I – realização de campanhas educativas, destinadas a orientar o cidadão sobre 
a necessidade da redução do consumo da água;

II – incentivo à utilização de água de reuso e captação subterrânea autorizada 
por órgão de licenciamento pertinente para utilização em sistemas de rega e 
limpeza nas unidades estaduais;

III – promoção de substituição de equipamentos hidráulicos convencionais 
por equipamentos que representem economia no consumo de água em todas 
as obras públicas sempre que possível;

IV – considerar a promoção de investimentos em pesquisas, correção de vaza-
mentos e redução de perdas em redes de água, reservatórios e instalações 
hidráulicas de unidades ocupadas por órgãos pertencentes ao Executivo Estadual;

V – promover, junto às unidades certificadoras e de órgãos de fomento e pesquisa, 
programas de certificação de equipamentos economizadores;

VI – criação de grupos de trabalho, para sistematizar a aplicação do presente 
programa, a fim de possibilitar a sua regulamentação pelo Poder Executivo.

* Nova redação dada pela Lei 7607/2017.
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Art. 4º - Com o objetivo de estimular a redução do consumo, o Poder Executivo 
poderá, ainda, celebrar convênios com as concessionárias e empresas prestado-
ras dos serviços de águas e esgotos para que sejam concedidos percentuais 
de descontos para o consumidor individual que comprovadamente tiver obtido 
redução significativa e que não tenha débitos pendentes com a concessionária 
prestadora do serviço.

Art. 5° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, em 02 de setembro de 2014.

LUIZ FERNANDO DE SOUZA

Governador

LEI ESTADUAL Nº 6.879/14
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LEI ESTADUAL Nº 7.196,  
DE 07 DE JANEIRO DE 2016

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A INSTITUIR O 
"PROGRAMA ECOLAVAGEM", NO ÂMBITO DO 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 

Faço saber que a Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro decreta 
e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º  - Fica o Poder Executivo autorizado a instituir o Programa "ECOLAVAGEM", 
com o objetivo de implementar a redução de consumo de água tratada no 
âmbito do Estado do Rio de Janeiro.

Art. 2º - O Programa consiste na adoção de medidas que visam estimular os consu-
midores, usuários, empresários, que fazem uso de lavagem de carro, a usar produtos 
biodegradáveis como solução inovadora que evitam o desperdício de água tratada.

Art. 3º - O Poder Executivo fica autorizado a implementar as seguintes medidas, 
para a implantação do Programa “ECOLAVAGEM”:

I - realização de campanhas educativas, destinadas a orientar o cidadão sobre a 
necessidade da redução do consumo da água;

II - criação de grupos de trabalho, para sistematizar a aplicação do presente 
programa, a fim de possibilitar a sua regulamentação pelo Poder Executivo;

III - com o objetivo de estimular os consumidores, usuários e empresários de 
lavagem de caros a reduzirem o consumo de água, o Poder Executivo poderá, 
ainda, tomar medidas para generalizar economia e reuso de água e uso de 
produtos biodegradáveis.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, em 07 de janeiro de 2016.

LUIZ FERNANDO DE SOUZA

Governador
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LEI ESTADUAL Nº 7.424, 
 DE 24 DE AGOSTO DE 2016

FICA OBRIGADA A UTILIZAÇÃO DE ÁGUA DE REUSO 
PELOS ÓRGÃOS INTEGRANTES DA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA ESTADUAL DIRETA, DAS AUTARQUIAS, DAS 
FUNDAÇÕES INSTITUÍDAS OU MANTIDAS PELO PODER 
PÚBLICO, DAS EMPRESAS EM CUJO CAPITAL DO 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO TENHA PARTICIPAÇÃO, 
BEM COMO PELAS DEMAIS ENTIDADES POR ELE 
CONTROLADAS DIRETA OU INDIRETAMENTE.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Faço saber que a Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro decreta 
e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Os órgãos integrantes da administração pública estadual direta, 
das autarquias, das fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público, das 
empresas em cujo capital do Estado do Rio de Janeiro tenha participação, 
bem como as demais entidades por ele controladas direta ou indiretamente, 
ficam obrigados a utilizar água de reuso não potável, sempre que houver este 
recurso disponível, consoante os critérios a serem estabelecidos em regula-
mentação posterior.

Art. 2º - A água de reuso poderá ser utilizada também para fins não potáveis 
nas seguintes atividades:

I - agricultura em geral;

II - irrigação de áreas verdes, parques, jardins, áreas turísticas, campos de esporte;

III - lavagem de veículos públicos de qualquer tipo;

IV - lavagem de pisos, pátios e logradouros públicos;

V - outros usos similares.

Art. 3º - O Estado deverá providenciar lista dos locais para retirada da água 
de reuso.

Art. 4º - O Estado deve promover campanha permanente de esclarecimento 
e conscientização, visando o estímulo e apoio voltados ao reuso de água não 
potável para as finalidades de que trata esta Lei.
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Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, em 24 de agosto de 2016.

FRANCISCO DORNELLES

Governador em exercício

LEI ESTADUAL Nº 7.424/16
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LEI ESTADUAL Nº 7.463, 
 DE 18 DE OUTUBRO DE 2016.

REGULAMENTA OS PROCEDIMENTOS PARA ARMAZE
NAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS E ÁGUAS CINZAS 
PARA REAPROVEITAMENTO E RETARDO DA DES CARGA 
NA REDE PÚBLICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DECRETA:

Art. 1º As edificações públicas ou privadas, construídas a partir da publicação 
desta Lei, que tenham área impermeabilizada (telhado e chão) superior a 
quinhentos metros quadrados, deverão ser dotadas de reservatório de águas 
pluviais e águas cinzas, bem como reciclar as águas cinzas dos imóveis.

§1º Entende-se por água pluvial a proveniente das chuvas.

§2º Entende-se por água cinza a proveniente dos chuveiros, banheiras, lava-
tórios, tanques e máquinas de lavar roupa.

§3º A reciclagem das águas cinzas será feita pelas edificações que possuam 
o consumo de volume igual ou superior a 20m³ (vinte metros cúbicos) de água 
por dia.

Art. 2º Os reservatórios de águas pluviais serão de acumulação, para uso de 
fins não potáveis.

Art. 3º Os reservatórios de águas cinzas serão de retardo, destinados ao acú-
mulo de águas cinzas e posterior descarga na rede pública de águas pluviais.

Art. 4º Os reservatórios das águas pluviais deverão ter as seguintes especificidades:

I - serão construídos reservatórios de acumulação de águas pluviais, para fins 
não potáveis e pelo menos um ponto de água destinado a esta finalidade, nas 
novas edificações, nos seguintes casos:

a) edificações de qualquer natureza que apresentem área impermeável supe-
rior a 500 m² (quinhentos metros quadrados);

b) a medida do inciso anterior aplica-se, também, a empreendimentos com 
dois blocos, pois o resultado é o somatório da área impermeável dos dois;
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c) edificações coletivas, residenciais, comerciais ou mistas, que tenham mais 
de 30 (trinta) unidades.

II - A capacidade do reservatório de acumulação deverá ser calculada com 
base na seguinte equação:

V = K x Ai x h, onde:

V = Volume do reservatório em metros cúbicos;

K = Coeficiente de Abatimento, correspondente a 0,15;

Ai = Área do telhado, em metros quadrados;

h = Altura pluviométrica, média pluviométrica dos últimos cinco anos.

III - Os reservatórios de acumulação deverão ser dotados de sistema da 
captação das águas provenientes exclusivamente dos telhados, providos de 
grelhas ou outro dispositivo para retenção de material grosseiro, como folhas, 
pedaços de madeira, restos de papel, corpos de pequenos animais, entre 
outros, para o interior do referido reservatório.

IV - Os reservatórios de acumulação deverão atender às seguintes condições:

a) deverão ser construídos de material resistente a esforços mecânicos e possuir 
revestimento;

b) ter superfícies internas lisas e impermeáveis;

c) permitir fácil acesso para inspeção e limpeza;

d) possibilitar esgotamento total;

e) ser protegidos contra a ação de inundações, infiltrações e penetração de 
corpos estranhos;

f) possuir cobertura e vedação adequada de modo a manter sua perfeita 
higienização;

g) ser dotados de extravasor que possibilite o deságue dos excedentes hídricos 
para o reservatório de retardo;

h) ser dotado de dispositivo que impeça o retorno de água do reservatório de 
retardo para o reservatório de acumulação;

V - A limpeza e desinfecção do reservatório de acumulação serão de respon-
sabilidade do representante legal da edificação e deverá ocorrer a cada seis 
meses, ou quando houver intercorrências de ordem sanitária;

LEI ESTADUAL Nº 7.463/16
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VI - A desinfecção deverá ser feita por um agente desinfetante a uma concen-
tração mínima de 50 (cinquenta) miligramas por litro, com tempo de contato 
mínimo de doze horas.

VII - As águas destinadas a fins não potáveis serão mantidas em reservatórios, 
em perfeitas condições sanitárias, de forma que seu padrão de qualidade seja 
mantido e atenda às seguintes condições:

a) materiais flutuantes: virtualmente ausentes;

b) odor e aspecto: não objetáveis;

c) óleos e graxas: toleram-se iridescências;

d) PH: de 6 a 9.

VIII - É terminantemente vedada qualquer comunicação entre o sistema des-
tinado a água não potável, proveniente da rede pública, de forma a garantir 
sua integridade e qualidade.

IX - Os pontos de água abastecidos pelo reservatório de acumulação de águas 
pluviais deverão estar perfeitamente identificados, em local fora do alcance de 
crianças e com a seguinte inscrição: “Água imprópria para consumo humano”.

X - As águas pluviais provenientes de pavimentos descobertos impermeáveis, 
tais como estacionamentos, pátios, terraços e similares, deverão ser encami-
nhadas diretamente ao reservatório de retardo.

XI - Os reservatórios de retardo, destinados ao acúmulo de águas pluviais 
e posterior descarga na rede de águas pluviais, deverão ter o seu volume 
calculado pela seguinte fórmula:

V= K x AI x h, onde:

V= volume do reservatório, em metros cúbicos;

K= coeficiente de abatimento, correspondente a 0,10;

Ai= área impermeabilizada, em metros quadrados;

H = altura pluviométrica, média pluviométrica dos últimos cinco anos.

XII - Os reservatórios de retardo devem atender às seguintes condições:

a) resistentes a esforços mecânicos;

b) permitir fácil acesso para manutenção, inspeção e limpeza;

c) garantir esgotamento total;

LEI ESTADUAL Nº 7.463/16
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d) dotados de extravasor, localizado na parte superior do reservatório, ligado 
por gravidade à rede pública de drenagem;

e) dotados de orifício de descarga, ligado por gravidade à rede pública de 
drenagem, dimensionado de forma a limitar a vazão máxima do orifício 
a vinte por cento do deflúvio superficial da área impermeabilizada, consi-
derada a intensidade máxima da precipitação correspondente ao tempo de 
recorrência de dez anos.

Art. 5º A reciclagem e a utilização das águas cinzas deverão ter as seguintes 
especificidades:

I - As águas provenientes da reciclagem das águas cinzas deverão atender aos 
preceitos dos itens 5.6; 5.6.1; 5.6.2; 5.6.3; 5.6.4; 5.6.5; 5.6.6 e 6, da Norma 
nº 13.969/97 da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.

II - As águas cinzas, após passarem por sistemas de tratamento próprios e rece-
berem os produtos químicos adequados para à eliminação dos poluentes, 
desinfecção e polimento das mesmas, deverão obedecer aos parâmetros 
especificados no quadro abaixo:

PARÂMETROS TURBIDEZ INFERIOR a 5 UT (Unidade de Turbidez)

COR ATÉ 15 UH (Unidade Hazen - MG PTCo/L)

PH (potencial hidrogeniônico - Indicador de grau de neutralidade, acidez e 
alcalinidade da água) ENTRE 6.0 e 9.0

CLORO RESIDUAL ENTRE 0,50 mg/1 e 2,00 mg/1 (mg/1 – miligrama por litro)

COLIFORMES TOTAIS AUSÊNCIA em 100 ml (ml - mililitro)

COLIFORMES TERMOTOLERANTES AUSÊNCIA em 100 ml

SÓLIDOS DISSOLVIDOS TOTAIS INFERIOR a 200 mg/1

OXIGÊNIO DISSOLVIDO ACIMA de 2,0mg/1

III - As águas servidas serão direcionadas, através de encanamentos (tubulações, 
conexões e bombas) próprios, com cores específicas, e armazenadas em re-
servatórios distintos e independentes dos reservatórios de águas potáveis que 
terão seu uso obrigatório para a lavagem de pátios, escadarias, compartimento 
de lixo de uso coletivo, jardinagem e também ao abastecimento das descargas 
dos vasos sanitários, as quais serão descarregadas na rede pública de esgoto.

IV - Os sistemas hidro sanitários das novas edificações serão projetados, 
visando o conforto e segurança dos usuários, bem como a sustentabilidade 
dos recursos hídricos.

LEI ESTADUAL Nº 7.463/16
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V - Os rejeitos provenientes do tratamento dos efluentes deverão obrigatoria-
mente ser lançados na rede de coleta de esgoto pública.

VI - A operação de qualquer sistema de tratamento de efluentes deverá contar 
com responsável técnico profissionalmente habilitado, conforme o inciso III, 
do artigo 2º, do Decreto 85.877/1981.

VII - As fórmulas e tabelas para dimensionamento dos reservatórios e das 
tubulações para o sistema de reuso de água serão as mesmas utilizadas para 
o dimensionamento da rede hidráulica do empreendimento.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, em 18 de outubro de 2016.

DEPUTADO JORGE PICCIANI

Presidente

LEI ESTADUAL Nº 7.463/16
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LEI ESTADUAL Nº 7.599,  
DE 24 DE MAIO DE 2017

DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DE INDÚS
TRIAS SITUADAS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
INSTALAREM EQUIPAMENTOS DE TRATAMENTO E 
REUTILIZAÇÃO DE ÁGUA.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 

Faço saber que a Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro decreta 
e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º  - As indústrias situadas no Estado do Rio de Janeiro, que tiverem em seu 
quadro 100 (cem) ou mais empregados, ficam obrigadas a instalar equipamentos 
de tratamento e reutilização de água.

Parágrafo único - Os equipamentos referidos no caput deverão ser licenciados 
pelos órgãos competentes.

Art. 2º- As indústrias que não cumprirem a determinação contida no art. 1º 
desta Lei não poderão:

I – receber nenhum benefício e/ou incentivo do Estado do Rio de Janeiro;

II – ser contratadas pelo Estado do Rio de Janeiro;

III – firmar convênios ou instrumentos similares com o Estado do Rio de Janeiro.

Parágrafo único – A obtenção de qualquer benefício e/ou incentivo estadual, 
bem como a contratação ou firmação de convênio com o Estado do Rio de 
Janeiro dependerá da apresentação de certidão expedida pelo órgão fiscaliza-
dor competente, comprovando o fiel cumprimento desta Lei.

Art. 3º - As indústrias referidas no caput do art. 1º desta Lei terão o prazo de 180 (cento 
e oitenta) dias para implantar e aplicar o sistema de tratamento e reutilização de água.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, em 24 de maio 2017.

LUIZ FERNANDO DE SOUZA 

Governador
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LEI ESTADUAL Nº 7.772,  
DE 06 DE NOVEMBRO DE 2017

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DE RESERVATÓRIOS PARA 
ESCOAMENTO E REUSO DO EXCESSO DE ÁGUAS PLUVIAIS 
NO ÂMBITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 

Faço saber que a Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro decreta 
e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º  - Fica autorizada a criação do sistema de reservatórios públicos, conhe-
cidos como "piscinões", para escoamento e aproveitamento das águas pluviais, 
resultado de grandes volumes de chuvas.

Art. 2º As águas armazenadas nestes piscinões poderão ser redirecionadas 
para atividades que não requeiram o uso de água potável, desde que sejam 
respeitadas as diretrizes e parâmetros determinados por lei para cada atividade 
a que se destinará.

Art. 3º A criação e implementação dos reservatórios obedecerá a um proto-
colo regido pelas demandas de cada região, definido em parceria do Estado 
com as municipalidades.

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, em 06 de novembro de 2017.

LUIZ FERNANDO DE SOUZA 

Governador
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LEI ESTADUAL Nº 7.987, 
 DE 13 DE JUNHO DE 2018.

ESTABELECE O USO EFICIENTE DA ÁGUA NOS 
ESTALEIROS E NAS EDIFICAÇÕES QUE ESPECIFICA, 
SITUADAS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Faço saber que a Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro decreta 
e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica estabelecido, obrigatoriamente, o reaproveitamento ou reutili-
zação da água nos serviços prestados de reparos e manutenção em navios 
(casco jateados com água) pelos estaleiros estabelecidos dentro dos limites 
do Estado do Rio de Janeiro.

Art. 2º Torna-se obrigatória a adaptação dos estaleiros quanto a reutilização 
das águas.

§1º Esta adaptação deverá contar com um tanque de captação suficiente para 
o armazenamento da água de chuva coletada pelas canaletas e calhas das edifica-
ções e/ou utilização de qualquer outra tecnologia de produção de água através de 
uma estação de tratamentos de água do mar, onde o efluente passará por um pro-
cesso de filtragem e cloração, gerando o subproduto conhecido como Água de Reuso.

§2º Somente constatado caso de infortúnio devidamente autorizado pelos 
órgãos competentes é que poderá ser utilizada água tratada da rede pública 
para este fim aqui especificado.

Art. 3º Todos os estaleiros deverão adaptar-se e cumprir o que rege esta 
legislação, no prazo máximo de até 2 (dois) anos.

Art. 4º Fica autorizada a criação do Programa Estadual para o Uso Eficiente da 
Água no setor industrial, a ser implantado e coordenado pelo órgão técnico 
competente, com o objetivo de promover a eficiência hídrica por meio do 
reaproveitamento, da reutilização e da conservação da água, devendo ser 
previstas metas anuais de redução de perdas físicas e não físicas de água e do 
desperdício no uso da água nos diferentes ramos industriais.

Parágrafo único. No âmbito do Programa Estadual para o Uso Eficiente da Água 
no Setor Industrial, deverá ser previsto e implantado um sistema de monitoração 
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e avaliação do mesmo, com a definição de indicadores de eficiência, cujos dados 
e informações técnicas deverão ser mantidos atualizados, no mínimo a cada 
semestre, e estar disponíveis no site da internet do órgão técnico competente 
e da Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de 
Janeiro (Agenersa).

Art. 5º Deverá constar, do Sistema Estadual de Informações sobre Recursos 
Hídricos, previstos na Lei Federal nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997 e na 
Lei Estadual nº 3.239, de 2 de agosto de 1999, o conjunto de informações 
técnicas e dados relativos às outorgas de água a serem concedidas aos seto-
res industriais e agrícolas e de abastecimento público, que serão objeto da 
cobrança pelo uso dos recursos hídricos, aos quais se dará ampla publicidade 
e acesso à toda a sociedade por meio de sua veiculação, através de site na 
internet do órgão técnico competente, da Agência Reguladora de Energia 
e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro (Agenersa), dos Comitês de 
Bacia Hidrográficas e da Agência de Água.

Art 6º Entende-se, para efeito desta Lei, como água servida, aquela provenien-
te de qualquer instalação para descarte de efluente de qualquer natureza e, 
como água pluvial, aquela proveniente de telhados, pátios, estacionamentos, 
quadras e todos os tipos de captação.

§1º A captação de água servida e pluvial deverá ser direcionada para uma 
estação de tratamento de efluentes, onde deverá ser desinfetada e livre de 
microorganismos e de elementos patogênicos.

§2º Após o tratamento pela estação de tratamento de efluentes, a água será 
redistribuída para os pontos de utilização para fins não potáveis.

Art. 7º As especificações técnicas para execução do projeto e obras seguirão 
rigorosamente os padrões da ABNT.

Art. 8º O descumprimento ao disposto na presente lei sujeitará o responsável 
ao pagamento de multa nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, em 13 de junho de 2018.

LUIZ FERNANDO DE SOUZA

Governador

LEI ESTADUAL Nº 7.987/18
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LEI ESTADUAL Nº 8.229,  
DE 10 DE DEZEMBRO DE 2018

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO, EM CONFORMI
DADE COM O QUE DISPÕE O § 5º COMBINADO 
COM O § 7º DO ARTIGO 115 DA CONSTITUIÇÃO 
ESTADUAL, PROMULGA A LEI Nº 8.229, DE 10 
DE DEZEMBRO DE 2018, ORIUNDA DO PROJETO 
DE LEI Nº 3221A, DE 2014. CRIA O PROGRAMA 
ÁGUA POTÁVEL.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO Resolve:

Art. 1º  - Cria o Programa Água Potável no âmbito do Estado do Rio de Janeiro que 
definirá, entre outras, as condições para o monitoramento sistêmico das redes, inves-
timentos em macro e micro medição com cadastramento e hidrometria de todas as 
tomadas de água, identificação e eliminação das perdas comerciais e físicas e amplia-
ção diversificada de mananciais, incluindo aquíferos e dessalinização da água do mar.

Parágrafo único: A dessalinização é um processo físico-químico de retirada do 
sal e impurezas da água, tornando-a doce e própria para o consumo.

Art. 2º - O Poder Executivo, através de estudos de profissionais especializados, 
avaliará qual o método viável para a dessalinização da água do mar, priorizando 
o baixo custo e a preservação ambiental.

Art. 3º - Para execução dos objetivos do presente Programa, o Estado deverá 
criar mecanismos que garantam a realização de convênios entre o Estado, os 
municípios e a iniciativa privada.

Art. 4º - As despesas decorrentes da execução desta lei ocorrerão por dotações 
orçamentárias próprias.

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, em 10 de dezembro de 2018.

DEPUTADO ANDRÉ CECILIANO

2º Vice-Presidente
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LEI ESTADUAL Nº 9.164,  
DE 28 DE DEZEMBRO DE 2020.

REGULAMENTA OS PROCEDIMENTOS PARA ARMA
ZENAMENTO E RETARDO DE ÁGUA DE CHUVA EM 
PERÍMETROS URBANOS PARA APROVEITAMENTO 
E POSTERGARÇÃO DE SUA DESCARGA NA REDE 
PÚBLICA, ALÉM DA ACUMULAÇÃO DE ÁGUA CINZA 
CLARA PARA SEU TRATAMENTO E USO EM FINS 
CUJA ÁGUA NÃO NECESSITE TER CARÁTER POTÁVEL 
CONSOANTE AS NORMAS TÉCNICAS E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS E REVOGA A LEI Nº 7.463, DE 18 DE 
OUTUBRO DE 2016.

GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro decreta 
e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º As edificações unifamiliares, a serem projetadas e construídas em 
perímetro urbano, a partir da publicação desta Lei, que tenham coberturas 
e telhados, superior a 100(cem) metros quadrados, deverão ser dotadas 
de reservatórios de acumulação de águas pluviais para fins não potáveis e de 
reservatório de retardo, destinado ao acúmulo de águas pluviais, como pre-
servação ambiental da água proveniente das chuvas, e posterior descarga na 
rede pública de drenagem das mesmas.

§1º Entende-se por águas pluviais as provenientes das chuvas.

§2º São os seguintes os reservatórios de que trata o caput deste artigo:

I – reservatórios de acumulação de águas pluviais, para fins não potáveis;

II – reservatórios de retardo, destinado ao acúmulo de águas pluviais e poste-
rior descarga na rede pública de drenagem;

a) ficam dispensados da obrigatoriedade de reservatório de retardo destinado 
ao acúmulo de águas pluviais as edificações unifamiliares que possuírem 
superfície permeável equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) ou mais da 
área total do terreno.
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§3º Na aplicação do caput do artigo 1º desta Lei deverão ser consideradas as 
seguintes normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT:

I – ABNT NBR 15.527 de 15 de abril de 2019 (2ª edição), Aproveitamento de água 
de chuva de coberturas em áreas urbanas para fins não potáveis – Requisitos;

II – ABNT NBR 16.782 de 19 de novembro de 2019, Conservação de água em 
edificações – Requisitos, procedimentos e diretrizes.

§4º Nas reformas com acréscimo de área construída em relação a edificação 
original em edificações unifamiliares, os reservatórios de acumulação de 
águas pluviais para fins não potáveis e de retardo, deverão ser exigidos quando 
a área acrescida, ou no caso de reformas sucessivas, o somatório das áreas 
acrescidas, for igual ou superior a 100 m² (cem metros quadrados).

Art. 2º As edificações multifamiliares, Shoppings Centers, hospitais ou as edi-
ficações públicas, a serem projetadas ou construídas em perímetros urbanos, 
a partir da data de publicação desta Lei, que tenham áreas impermeabilizadas, 
coberturas, telhados lajes e pisos, igual ou superior a 360 (trezentos e sessenta) 
metros quadrados, deverão ser dotadas de reservatório de águas pluviais 
e cinza clara, bem como reciclar as águas cinza dos imóveis promovendo a 
preservação ambiental dos recursos hídricos.

§1º Entende-se por águas cinza clara a proveniente do chuveiro, banheira, lava-
tório, tanque, máquina de lavar roupa, conforme definição da ABNT NBR 16.783.

§2º O reservatório de que trata o caput deste artigo é denominado de reser-
vatório de acumulação de água cinza clara para seu posterior tratamento e uso 
em fins cuja água possa ter características não potáveis.

§3º Na aplicação do caput do artigo 2º desta Lei deverão ser consideradas as 
seguintes normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT:

I – ABNT NBR 16.783 de 19 de novembro de 2019, Uso de fontes alternativas 
de água não potável em edificações;

II – ABNT NBR 16.782 de 19 de novembro de 2019, Conservação de água em 
edificações – Requisitos, procedimentos e diretrizes.

§4º A reciclagem da água cinza clara será feita pelas edificações multifami-
liares, Shoppings Centers, hospitais ou pelas edificações públicas, em áreas 
urbanas, que possuam consumo de volume igual ou superior a 20m3 (vinte 
metros cúbicos) de água por dia.

§5º Quando se tratar do conjunto de edificações, no caso de empreendi-
mentos habitacionais, perfazendo mais de 100 (cem) unidades habitacionais 
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no seu total, a reciclagem da água cinza será feita desde que possuam no 
somatório das unidades um consumo de água em volume igual ou superior a 80m3 
(oitenta metros cúbicos) por dia.

§6º Ficam excluídas do disposto no caput do artigo 2º desta Lei desta Lei as 
habitações consideradas de interesse social quanto aos reservatórios de água 
cinza e seu respectivo tratamento para uso em fins não potáveis.

§7º Ficam excluídas da obrigação de tratar as águas cinza clara, os imóveis 
comerciais individualizados de pequeno porte com acesso direto à rua, exceto 
shopping, galerias ou condomínios, cadastrados na concessionária , exclusiva-
mente como uma ligação com uma economia comercial hidrometrada, cujo 
consumo de água seja inferior a 10m3 ( dez metros cúbicos) de água por mês 
enquanto viger o critério do imóvel estar submetido ao pagamento da cota 
mínima de consumo consoante a estrutura tarifária vigente.

Art. 3º Os reservatórios de retardo das águas de chuva, teoricamente, não 
aproveitáveis para fins não potáveis serão destinados ao seu acúmulo tempo-
rário e posterior descarga na rede pública de águas pluviais.

Art. 4º Os reservatórios de acumulação das águas pluviais para fins não potáveis 
deverão ter as seguintes especificidades:

I – estarem associados pelo menos a um ponto de água destinado a esta 
finalidade;

II – a capacidade do reservatório deverá ser dimensionada conforme estabe-
lecido na ABNT NBR 15.527, levando em consideração a demanda não potável 
a ser atendida e a disponibilidade de águas de chuva, que depende da área de 
captação, do coeficiente de escoamento superficial, do regime pluviométrico 
e da eficiência do sistema de tratamento a ser adotado;

III – serem dotados de sistema da captação das águas provenientes exclu-
sivamente das coberturas e telhados onde não haja circulação de pessoas, 
veículos ou animais e providos de dispositivos, como grades e telas, para 
remoção de sólidos indesejáveis, como folhas, pedaços de madeira, restos de 
papel, insetos, entre outros, impedindo a sua entrada no interior do referido 
reservatório;

IV – os reservatórios de acumulação deverão atender ainda às seguintes 
condições:

a) serem construídos de material resistente a esforços mecânicos e possuírem 
revestimento;

b) terem superfícies internas lisas e impermeáveis;
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c) permitirem fácil acesso para inspeção e limpeza;

d) possibilitarem esgotamento total;

e) serem protegidos contra a ação de inundações, infiltrações e penetração 
de corpos estranhos;

f) possuírem cobertura e vedação adequada de modo a manter sua perfeita 
higienização;

g) serem dotados de extravasor que possibilite o deságue dos excedentes 
hídricos para o reservatório de retardo;

h) serem dotados de dispositivo que impeça o retorno de água do reservatório 
de retardo para o reservatório de acumulação.

V – a limpeza e desinfecção destes reservatórios serão de responsabilidade do 
representante legal da edificação e deverão ocorrer antes de ser colocado em 
uso e a cada seis meses, ou quando houver intercorrências de ordem sanitária;

a) A inspeção e manutenção dos demais componentes do sistema de aprovei-
tamento de água de chuva deverão seguir as recomendações constantes na 
ABNT NBR 15.527.

VI – a desinfecção deverá ser feita por um agente desinfetante a uma concen-
tração mínima de 50 (cinquenta) miligramas por litro, com tempo de contato 
mínimo de doze horas;

a) procedimento alternativo, comprovadamente eficaz, poderá ser adotado 
se constar no programa de manutenção elaborado em conformidade com a 
ABNT NBR 16.782.

VII – as águas de chuva destinadas a fins não potáveis serão mantidas em 
reservatórios, em perfeitas condições sanitárias, de forma que seu padrão de 
qualidade seja preservado e atenda às seguintes condições:

a) contagem de coliformes (E. coli): menor do que 200 organismos por 100 Ml, 
conforme estabelecido na ABNT NBR 15.527;

b) turbidez: menor do que 5,0 uT (unidades de turbidez) , conforme estabele-
cido na ABNT NBR 15.527;

c) pH: de 6 a 9, conforme estabelecido na ABNT NBR 15.527;

d) materiais flutuantes: virtualmente ausentes;

e) odor e aspecto: não objetáveis;

f) óleos e graxas: toleram-se iridescências.
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VIII – é terminantemente vedada qualquer comunicação do sistema de 
aproveitamento das águas de chuva com o sistema destinado a água potável 
proveniente da rede pública, de forma a garantir sua integridade e qualidade;

IX – os pontos de água abastecidos pelo reservatório de acumulação de águas 
pluviais deverão estar perfeitamente identificados, em local fora do alcance de crian-
ças e com a seguinte inscrição: “ÁGUA IMPRÓPRIA PARA CONSUMO HUMANO”;

a) as tubulações, tanto aparentes quanto embutidas ou recobertas, devem 
ser, ou receber pintura, de cor Magenta e possuir identificação contínua 
informando “ÁGUA NÃO POTÁVEL”, conforme prescreve a ABNT NBR 16.783.

X – somente serão admitidos os seguintes usos não potáveis para a água 
acumulada nestes reservatórios:

a) sistemas de resfriamento a água;

b) descarga de bacias sanitárias e mictórios, independentemente do sistema 
de acionamento;

c) lavagem de veículos;

d) lavagem de pisos;

e) reserva técnica de incêndio;

f) uso ornamental, fontes, chafarizes e lagos;

g) irrigação para fins paisagísticos.

IX – os pontos de água abastecidos pelo reservatório de acumulação de águas 
pluviais deverão estar identificados, em local fora do alcance de crianças e 
com a seguinte inscrição: “ÁGUA IMPRÓPRIA PARA CONSUMO HUMANO”;

a) As tubulações, tanto aparentes quanto embutidas ou recobertas, devem 
possuir identificação contínua informando “ÁGUA NÃO POTÁVEL”, conforme 
prescreve a ABNT NBR 16.783.

Art. 5º Os reservatórios de retardo, destinados ao acúmulo temporário de 
águas pluviais e posterior descarga na rede pública de drenagem deverão ter 
as seguintes especificidades:

I – as águas pluviais provenientes de lajes e pisos descobertos em que haja cir-
culação de pessoas, veículos ou animais, tais como estacionamentos, pátios e 
terraços, deverão ser encaminhadas diretamente ao reservatório de retardo;

II – os reservatórios de retardo deverão ter o seu volume calculado pela 
seguinte fórmula:

LEI ESTADUAL Nº 9.164/20



1130 Base Legal para a Gestão das Águas do Estado do Rio de Janeiro (1997-2021)

V = Ó Ki x Ai x h, onde:

V = volume do reservatório, em litros (L);

Ki = coeficiente de escoamento superficial (runoff), correspondente ao tipo de 
superfície de cada uma das áreas de coleta;

Ai = área impermeabilizada de cada uma das áreas de coleta, em metros 
quadrados (m²);

h = altura pluviométrica, em milímetros (mm), considerada como a média 
pluviométrica dos últimos cinco anos.

Parágrafo único. Quando houver legislação municipal determinando valores 
de alturas pluviométricas a serem adotadas no cálculo do volume do reserva-
tório de retardo, devem ser utilizados estes parâmetros.

III – os reservatórios de retardo devem atender às seguintes condições:

a) serem resistentes a esforços mecânicos;

b) permitirem fácil acesso para manutenção, inspeção e limpeza;

c) garantirem esgotamento total;

d) serem dotados de extravasor, localizado na parte superior do reservatório, 
ligado por gravidade à rede pública de drenagem;

e) serem dotados de dispositivo de descarga, ligado por gravidade à rede 
pública de drenagem, dimensionado de forma a limitar a vazão máxima da 
descarga a vinte por cento do deflúvio superficial da área impermeabilizada, 
considerada a intensidade máxima da precipitação correspondente ao tempo 
de recorrência de dez anos.

Art. 6º A reciclagem e a utilização da água cinza clara deverá ter as seguintes 
especificidades:

I – as águas provenientes da reciclagem da água cinza clara deverão atender 
aos preceitos da ABNT NBR 16.783;

II – para que as águas cinza clara, após passarem por um sistema de tratamento, 
possam ser classificadas como aptas para os usos previstos nesta Lei, deverão 
ser atendidos os requisitos de qualidade estabelecidos na ABNT NBR 16.783;

III – as águas cinza clara tratadas( água de reuso) serão direcionadas, através 
de tubulações próprias, com cores específicas, e armazenadas em reservató-
rios distintos e independentes dos reservatórios de águas potáveis;
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a) todos os trechos das tubulações, tanto aparentes quanto embutidos ou 
recobertos, devem ser, ou receber pintura, de cor Magenta e possuir iden-
tificação contínua informando “ÁGUA NÃO POTÁVEL”, conforme prescreve 
a ABNT NBR 16.783.

IV – somente serão admitidos os seguintes usos não potáveis para as águas 
cinza clara tratadas( água de reuso):

a) descarga de bacias sanitárias e mictórios, independentemente do sistema 
de acionamento;

b) lavagem de logradouros, pátios, escadarias, compartimento de lixo de uso 
coletivo garagens e áreas externas;

c) lavagem de veículos;

d) uso ornamental (fontes, chafarizes e lagos);

e) irrigação para fins paisagísticos;

f) sistema de resfriamento de água;

g) arrefecimento de telhados.

V – os sistemas hidráulicos e de esgotos sanitários das edificações serão 
projetados, visando o conforto e segurança dos usuários, bem como a susten-
tabilidade dos recursos hídricos;

VI – os rejeitos provenientes do tratamento das águas cinza clara deverão 
obrigatoriamente ser lançados na rede pública de coleta de esgoto.

Art. 7º O sistema predial de água não potável, incluindo o seu armazenamento 
e sua distribuição, deverá ser projetado por profissional habilitado e de acordo 
com o estabelecido na ABNT NBR 16.783.

I – os dados de registro do profissional habilitado deverão constar nos docu-
mentos do projeto, incluindo os do projetista do sistema de tratamento.

Art. 8º O sistema predial de água não potável deverá ser operado sob a super-
visão de profissional habilitado.

I – as atividades de operação e manutenção deverão ser executadas de acordo com 
o programa de manutenção elaborado em conformidade com a ABNT NBR 16.783.

Art. 9º Os parâmetros de qualidade da água não potável, definidos nos artigos 
4º e 6º, independentemente da sua fonte, deverão ser monitorados periodi-
camente nas frequências estabelecidas na ABNT NBR 16.783.
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I – este monitoramento será de responsabilidade do síndico ou do gestor do 
prédio.

Art. 10. Os municípios poderão regulamentar a aplicação da presente Lei, ob-
servado o contido nas Normas Técnicas Brasileiras – NBR 15.527, NBR 16.782 
e NBR 16.783.

Art. 11. VETADO .

Art. 12. A presente Lei seguirá as orientações emanadas da Lei Federal nº 14.026/20 
(Marco Legal do Saneamento Básico), principalmente os seus incisos XII e XIII 
do artigo 48.

Art. 13. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação e revoga a Lei nº 7.463, 
de 18 de outubro de 2016.

Rio de Janeiro, em 28 de dezembro de 2020.

CLAUDIO CASTRO

Governador em exercício

LEI ESTADUAL Nº 9.164/20
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DECRETO ESTADUAL Nº 47.403, 
 DE 15/12/2020

DISPÕE SOBRE A POLÍTICA DE REÚSO DE ÁGUA 
PARA FINS NÃO POTÁVEIS NO ÂMBITO DO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO.

O Governador do Estado do Rio de Janeiro, em exercício, no uso de suas 
atribuições constitucionais, tendo em vista o disposto no artigo 23, inciso VI 
e artigo 24, inciso VI, da Constituição da República no artigo 73, inciso VI e 
artigo 74, inciso VI ambos da Constituição do Estado do Rio de Janeiro,

Considerando:

- o potencial de reúso de águas residuárias no estado do Rio de Janeiro, como 
fonte alternativa de água para fins não potáveis;

- a Lei Estadual nº 3.239, de 02 de agosto de 1999, que institui a política 
estadual de recursos hídricos; cria o sistema estadual de gerenciamento de 
recursos hídricos; regulamenta a constituição estadual, em seu artigo 261, § 1º, 
inciso VII; e dá outras providências.

- a Lei Estadual nº 6034 , de 08 de setembro de 2011, que dispõe sobre 
a obrigatoriedade dos postos de combustíveis, lava-rápidos, transportadoras 
e empresas de ônibus urbanos intermunicipais e interestaduais, localizados no 
estado do rio de janeiro, a instalarem equipamentos de tratamento e reutilização 
da água usada na lavagem de veículos;

- a Lei Estadual nº 6.879, de 02 de setembro de 2014, que autoriza o poder 
executivo a instituir o programa 'consumo responsável' no âmbito do estado 
do Rio de Janeiro.

- a Lei Estadual nº 7.196, de 07 de janeiro de 2016, que autoriza o poder 
executivo a instituir o "Programa Ecolavagem", no âmbito do estado do Rio 
de Janeiro.

- a Lei Estadual nº 7.424, de 24 de agosto de 2016, que obriga a utilização de 
água de reuso pelos órgãos integrantes da administração pública estadual direta, 
das autarquias, das fundações instituídas ou mantidas pelo poder público, das 
empresas em cujo capital do Estado do Rio de Janeiro tenha participação.
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- a Lei Estadual nº 7.463 , de 18 de outubro de 2016, que regulamenta os 
procedimentos para armazenamento de águas pluviais e águas cinzas para rea-
proveitamento e retardo da descarga na rede pública e dá outras providências.

- a Lei Estadual nº 7599 , de 24 de maio de 2017, que dispõe sobre a obri-
gatoriedade de indústrias situadas no estado do rio de janeiro instalarem 
equipamentos de tratamento e reutilização de água;

- a Lei Estadual nº 7.772, de 18 de outubro de 2016, que dispõe sobre a cria-
ção de reservatórios para escoamento e reuso do excesso de águas pluviais no 
âmbito do estado do rio de janeiro e dá outras providências.

- a Lei Estadual nº 7987 , de 13 de junho de 2018, que estabelece o uso efi-
ciente da água nos estaleiros e nas edificações que especifica, situadas no 
estado do Rio de Janeiro, e dá outras providências.

- os art. 13 e 14, § 3º, inc. V do Decreto Estadual nº 46.890, de 23 de dezembro 
de 2019, que instituiu o novo Sistema Estadual de Licenciamento e demais 
Procedimentos de Controle Ambiental - Selca, que visa garantir o desenvol-
vimento sustentável do estado do Rio de Janeiro, e expressamente prevê 
que os instrumentos de controle ambiental levarão em conta, entre outros, 
indicadores de desempenho do empreendimento ou atividades, podendo ser 
alterados justificadamente pelo órgão ambiental, mesmo durante o prazo de 
vigência do instrumento, em decorrência dos impactos sinérgicos e cumulativos 
em razão de outros empreendimentos e atividades.

- a Resolução nº 54 do CNRH, de 28 de novembro de 2005, que estabelece 
modalidades, diretrizes e critérios gerais para a prática de reúso direto não 
potável de água, e dá outras providências.

- o Grupo de Trabalho Interinstitucional criado pela Resolução Conjunta 
SEAS/INEA/SEDEERI nº 11, de 17 de julho de 2019 (em anexo), para estudo 
do potencial de reúso de águas residuárias e produção de biogás no Estado 
do Rio de Janeiro; e

- a necessidade de criação de regulamentação do tema reúso, de modo 
a estimular a prática do reúso de água para fins não potáveis no território 
fluminense de modo a aumentar a segurança hídrica para o desenvolvimento 
econômico do estado;

Decreta:

Art. 1º Estabelecer a política de reúso de água para fins não potáveis, com 
o objetivo de viabilizar e estimular a sua prática no Estado do Rio de Janeiro.
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Art. 2º Para efeito deste Decreto serão observadas as seguintes definições:

I - água bruta: água oriunda diretamente de um corpo hídrico, como rio, lago, 
reservatório ou aquífero, antes de receber qualquer tratamento, podendo ser 
destinada a múltiplos usos;

II - águas residuárias: todas as águas descartadas provenientes de processos do-
mésticos, comerciais, industriais, agropecuários ou agroindustriais, tratadas ou não;

III - reúso de água: utilização da água residuária;

IV - água de reúso: água residuária que se encontra dentro dos padrões exigi-
dos para sua utilização nas modalidades pretendidas;

V - produtor de água de reúso: pessoa física ou pessoa jurídica, de direito 
público ou privado, que produz água de reúso;

VI -distribuidor de água de reúso: pessoa jurídica, de direito público ou privado, 
que distribui água de reúso;

VII - usuário de água de reúso: pessoa física ou jurídica, de direito público ou 
privado, que utilize água de reúso;

VIII - reúso direto de água: uso planejado de água de reúso, conduzida ao 
local de utilização, sem lançamento ou diluição prévia em corpos hídricos 
superficiais ou subterrâneos;

IX - reúso indireto de água: todo uso de água de reúso que não possa ser 
qualificado como reúso direto de água;

X - reúso de água para fins não potáveis: reúso de água para quaisquer finali-
dades que não sejam o consumo humano, tais como:

a) industrial;

b) irrigação de jardins;

c) lavagem de calçadas e veículos;

d) desobstrução de tubulações;

e) construção civil;

f) combate a incêndios;

g) limpeza domiciliar;

h) descarga sanitária.

XI - reúso interno: uso interno de água de reúso proveniente de atividades 
realizadas no próprio local de produção;
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XII - reúso externo: uso de água de reúso produzidas por terceiros;

XIII - segurança hídrica: garantia do acesso sustentável à água de qualidade, 
em quantidade adequada à manutenção dos meios de vida, do bem-estar 
humano e do desenvolvimento socioeconômico; garantia da proteção contra 
a poluição hídrica e desastres relacionados à água; preservação dos ecossiste-
mas em um clima de paz e estabilidade política;

XIV - aproveitamento de água de chuva: captação de água de chuva das calhas 
dos telhados, pátios, estacionamentos, entre outras superfícies, para uso em 
fins não potáveis.

Parágrafo único. A pessoa física poderá produzir água de reúso somente na 
modalidade de reúso interno.

Art. 3º Este Decreto tem como principais objetivos:

I - estímulo às práticas de reúso de água para fins não potáveis;

II - redução da demanda pela utilização de água bruta;

III - redução da utilização de água potável para fins não potáveis;

IV - garantir, à atual e às futuras gerações, a necessária disponibilidade dos 
recursos naturais, em padrões de qualidade adequados aos respectivos usos;

V - promover a despoluição dos corpos hídricos e aqüíferos.

Art. 4º O reúso de água para fins não potáveis atenderá às seguintes diretrizes:

I - segurança hídrica;

II - a gestão sistemática dos recursos hídricos, sem dissociação dos aspectos 
de quantidade e qualidade, e das características ecológicas dos ecossistemas;

III - a adequação da gestão dos recursos hídricos às diversidades físicas, bióticas, 
demográficas, econômicas, sociais e culturais, das diversas regiões do Estado;

IV - a integração e harmonização, entre si, da política relativa aos recursos hí-
dricos, com as de preservação e conservação ambientais, controle ambiental, 
recuperação de áreas degradadas e meteorologia;

V - a consideração, na gestão dos recursos hídricos, dos planejamentos regional, 
estadual e municipais, e dos usuários.

Art. 5º O reúso da água para fins não potáveis, para efeito deste Decreto, 
abrange as seguintes modalidades:

I - reúso para fins industriais: utilização de água de reúso em processos, 
atividades e operações industriais;
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II - reúso para fins urbanos: utilização de água de reúso para fins de irrigação 
paisagística, lavagem de logradouros públicos e veículos, desobstrução de 
tubulações, construção civil e combate à incêndio;

III - reúso para fins agrícolas e florestais: utilização de água de reúso para 
irrigação na produção agrícola e cultivo de florestas plantadas;

IV - reúso para fins ambientais: utilização de água de reúso em projetos de 
recuperação ambiental;

V - reúso na aquicultura: utilização de água de reúso para a criação de animais 
ou para o cultivo de vegetais aquáticos;

VI - reúso domiciliar: utilização de água de reúso com a finalidade de uso 
para descarga sanitária, rega de jardins, entre outros fins, desde que não haja 
contato direto, consumo e higiene humana.

§ 1º As modalidades de reúso não são mutuamente excludentes, podendo ser 
empregadas simultaneamente.

§ 2º A aplicação das técnicas de reúso de água não excluem a utilização de outros 
métodos de uso racional da água, como a redução do consumo e deverá ser 
regulamentada pelo órgão ambiental e executor da política de recursos hídricos.

Art. 6º O reúso indireto de água para fins não potáveis depende previamente de:

I - caracterização do efluente a ser tratado;

II - localização geográfica da origem e destinação da água de reúso;

III - especificação da finalidade da produção e do reúso de água;

IV - vazão e volume diário de água de reúso produzida, distribuída ou utilizada; e

V - identificação da qualidade de água requerida para cada atividade descrita

Art. 7º Todos os equipamentos, aparelhos, tubulações, veículos e instru-
mentos utilizados com água de reúso deverão conter identificação, explícita 
e destacada, de que se trata de água não potável, sendo inclusive com cor 
diferenciada daquelas utilizadas nas tubulações de água, esgoto e incêndio.

§ 1º Será estabelecido modelo de identificação padronizado e de fácil com-
preensão para garantir a segurança e a informação sobre aquele determinado 
recurso hídrico.

§ 2º As redes internas de água de reúso deverão ser completamente segregadas 
das redes de água potável, impossibilitando a mistura na tubulação por meio 
de válvulas ou desvios.
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Art. 8º As atividades relacionadas ao reúso deverão regularizar o uso de 
recursos hídricos, conforme as legislações vigentes estabelecidas pelo órgão 
ambiental competente.

Parágrafo único. Caso a atividade de reúso implique alteração das condições dos 
documentos vigentes de regularização de uso de recursos hídricos, o outorgado 
deverá solicitar à autoridade competente retificação do documento de direito 
de uso de recursos hídricos de modo a compatibilizá-la com estas alterações.

Art. 9º Não se eximem o produtor, o distribuidor e o usuário da água de reúso 
para fins não potáveis da respectiva licença ambiental, quando exigida, assim 
como do cumprimento das demais obrigações legais pertinentes.

§ 1º Caso o produtor e usuário de água de reúso tenha licença ambiental 
vigente, sem previsão da atividade de reúso, deverá regularizar-se junto ao 
órgão ambiental competente.

§ 2º O produtor de água de reúso deverá requerer o licenciamento ambiental 
para instalar e operar tal atividade, no caso de reúso externo.

Art. 10. Os trabalhadores envolvidos na produção, distribuição e utilização de 
água de reúso deverão estar devidamente protegidos, para que não se expo-
nham, por contato direto ou indireto, a qualquer risco de contaminação, bem 
como devidamente orientados e capacitados para o uso correto do produto, 
de acordo com as legislações vigentes

Art. 11. O produtor de água de reúso deve informar e orientar o distribuidor e 
o usuário de água de reúso quanto aos cuidados, restrições e riscos envolvidos 
na sua utilização, assim como adotar medidas para evitar procedimentos 
inadequados que impliquem riscos à saúde.

Art. 12. Fica autorizada a comercialização de água de reúso para empreendi-
mentos, independente das áreas de concessão para abastecimento público e 
coleta de esgotos, respeitadas as legislações vigentes referentes à proteção 
da saúde pública e à contaminação dos solos, bem como dos corpos hídricos 
superficiais e subterrâneos.

§ 1º Para o reúso externo não se aplica o disposto no Decreto 40.156 de 2006.

§ 2º Os produtores de água de reúso poderão cobrar pelos seus serviços 
com base na metodologia preferida pelas partes, incluindo o volume de água 
reaproveitado, além de eventuais custos de manutenção e operacionais, 
sendo solidariamente responsáveis pelo respeito às normas ambientais de 
lançamentos finais nos corpos hídricos ou redes coletoras.
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Art. 13. É permitido o uso de águas residuárias mesmo que a bacia hidrográ-
fica do local de utilização seja diferente daquela na qual ocorreu a captação 
da água bruta.

§ 1º O descarte da água de reúso em bacia hidrográfica diferente daquela na qual 
ocorreu a captação da água bruta, não será considerado transposição de bacias.

§ 2º Todos os novos projetos de estações de tratamento de águas residuais 
deverão considerar, durante os estudos de localização, as oportunidades de 
reúso da água para fins não potáveis pelas atividades industriais, comerciais 
e agrícolas da região, diante das demandas locais.

§ 3º Todas as estações de tratamento de esgotos dos prestadores de serviços 
públicos deverão disponibilizar ao órgão ambiental, por acesso eletrônico, 
informações de vazão e qualidade das águas afluentes e efluentes, bem como 
da quantidade e da qualidade dos lodos e seu destino final.

Art. 14. Caberá ao órgão ambiental no processo de licenciamento, ainda que 
seja de renovação de licença, quando o empreendimento fizer uso de água, 
estabelecer nas condicionantes ambientais a obrigatoriedade de uso de água 
de reúso para as atividades que não exigirem água potável, considerando 
a viabilidade técnica e econômica.

Parágrafo único. A obrigação prevista no caput deste artigo poderá ser es-
tabelecida de forma progressiva ao longo de três anos até que se alcance 
o percentual máximo de água de reúso possível para a atividade licenciada.

Art. 15. O controle das atividades de água de reúso caberá ao órgão ambien-
tal que deverá observar aspectos de gestão, de infraestrutura e de padrões 
de qualidade de água, dentre outros, podendo atribuir multa para aquelas 
atividades que contrariarem o que está disposto em regulamento específico.

Art. 16. Critérios e parâmetros de qualidade específicos para as diferentes 
modalidades de reúso de água para fins não potáveis, serão regulamentados 
por normas operacionais definidas pelo Instituto Estadual do Ambiente - INEA, 
ouvido o Conselho Estadual de Meio Ambiente - Conema.

Art. 17. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 15 de dezembro de 2020

CLAUDIO CASTRO
Governador em exercício
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DECRETO N.º 47.498,  
DE 25 DE FEVEIRO DE 2021

DISPÕE SOBRE O PROGRAMA ESTADUAL DE 
SEGURANÇA HÍDRICA – PROSEGH, NO ÂMBITO 
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, em exercício, no uso das 
atribuições legais, tendo em vista o disposto no art. 23, inciso VI, e no art. 24, 
inciso VI, ambos da Constituição da República, e o disposto no art. 73, inciso VI, 
e no art. 74, inciso VI, ambos da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, no 
que consta o Processo nº SEI-070026/000767/2020, e,

Considerando:

- que a Lei 3.239, de 02 de agosto de 1999, que institui a Política Estadual de 
Recursos Hídricos, define a água como recurso essencial à vida, de disponibilidade 
limitada e de domínio público, e tem por objetivo promover a harmonização entre 
os múltiplos e competitivos usos da água, e a limitada e aleatória disponibilidade, 
temporal e espacial;

- que Segurança hídrica pode ser entendida como ter água suficiente, em 
quantidade e qualidade, para atender às necessidades humanas como saúde, 
subsistência e atividade produtiva, e à conservação dos ecossistemas, acom-
panhada da capacidade de acesso e aproveitamento da água como recurso, 
de resolver conflitos e de gerir riscos associados à água, incluindo inundações, 
secas e acidentes ambientais.

- os déficits na disponibilidade do recurso hídrico frente às demandas insta-
ladas e pretendidas, podem se tornar um expressivo problema de segurança 
hídrica, principalmente quando potencializados por eventos extremos e pela 
degradação dos mananciais.

- a redução drástica dos índices pluviométricos que aumenta a recorrência 
de estiagens prolongadas, podendo provocar secas e diminuição das vazões 
nos cursos d´água, ou, o excesso de precipitação que resulta em cheias mais 
frequentes, aumentando a possibilidade de ocorrência de desastres naturais.

- o aumento da poluição e contaminação dos mananciais, decorrente da 
precariedade da infraestrutura de saneamento, e da degradação das bacias 
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hidrográficas, que pode acentuar a gravidade dos eventos de cheias e aumen-
tar a vulnerabilidade às inundações.

- a vulnerabilidade dos sistemas hídricos do estado do Rio de Janeiro quando sub-
metidos a situações climáticas adversas, podendo desencadear situações de crise 
hídrica como a verificada no período de 2014 a 2016, devido à estiagem severa.

Decreta:

Art. 1º - Criar o Programa Estadual de Segurança Hídrica do Estado do Rio de 
Janeiro - PROSEGH, como ação da Política Estadual de Recursos Hídricos.

Art. 2º - O PROSEGH tem como missão promover o estabelecimento de es-
tratégias e ações públicas integradas que visam diminuir a vulnerabilidade 
hídrica e assegurar a disponibilidade de água, em quantidade e qualidade, 
para as necessidades humanas, ambientais e econômicas.

Art. 3º - Os princípios, diretrizes e objetivos constantes do PROSEGH, orien-
tarão as atividades relacionadas a temática segurança hídrica pelos Órgãos 
Públicos Estaduais.

Art. 4º- São considerados princípios do PROSEGH:

I - Fomentar a integração da gestão dos recursos hídricos com as demais 
políticas setoriais, unindo esforços em prol de soluções capazes de aumentar 
a segurança hídrica estadual;

II - Aumentar a sinergia de investimentos e a eficiência da implementação de 
ações e projetos relacionados a temática segurança hídrica;

III – Garantir oferta hídrica, superficial e subterrânea, em qualidade e em 
quantidade para atender a atual e as futuras gerações;

IV – Minimizar a vulnerabilidade hídrica relacionada às cheias, estiagens e 
poluição dos corpos hídricos;

V – Proteção, conservação e recuperação de áreas prioritárias à segurança 
hídrica, privilegiando as nascentes, áreas de recarga hídrica, e matas ciliares;

VI - Melhorar a qualidade ambiental dos corpos hídricos e bacias, subbacias 
e microbacias hidrográficas;

VII – Promover o desenvolvimento social e econômico ambientalmente 
sustentável;

VIII - Fortalecer ações educativas, promovendo o uso eficiente, eficaz e a 
conscientização dos usuários dos recursos hídricos;
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IX – Melhorar a governança para o desenvolvimento de ações multissetoriais 
de segurança hídrica;

Art. 5º O PROSEGH será estruturado a partir das seguintes componentes:

I - Planejamento e aprimoramento da gestão de recursos hídricos, incluindo 
gerenciamento e a sistemática de acompanhamento e avaliação das ações 
voltadas à garantia da segurança hídrica;

II - oferta hídrica, com o foco no aumento da disponibilidade hídrica e na 
gestão da demanda dos usuários e das secas;

III - qualidade ambiental, no tocante a conservação, proteção e recuperação 
de áreas e corpos hídricos estratégicos para a segurança hídrica;

IV - Riscos associados às águas, com foco na gestão de risco de inundações, 
secas e acidentes ambientais e na proteção de infraestruturas hidráulica;

Art. 6º - Fica criado grupo de trabalho, denominado GT PROSEGH, no âmbito 
da Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade - SEAS, para imple-
mentação e acompanhamento do programa, formado por servidores deste 
órgão, podendo ainda ser convidados dois representantes, sendo um titular e um 
suplente, de cada uma das seguintes instituições e órgãos externos:

I – Instituto Estadual do Ambiente– INEA;

II – Secretaria de Estado da Casa Civil– SECC;

III - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e Emprego e Relações 
Internacionais–SEDEERI;

IV – Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento 
– SEAPPA.

Parágrafo único – Outras entidades públicas ou privadas poderão ser convida-
das a participar do grupo de maneira consultiva ou pontual.

Art. 7º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

 

Rio de Janeiro, 25 de fevereiro de 2021

CLÁUDIO CASTRO
Governador em Exercício
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RESOLUÇÃO CNRH Nº  54,  
DE 28 DE NOVEMBRO DE 2005

ESTABELECE MODALIDADES, DIRETRIZES E CRITÉRIOS 
GERAIS PARA A PRÁTICA DE REÚSO DIRETO NÃO 
POTÁVEL DE ÁGUA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O CONSELHO NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS-CNRH, no uso das competên-
cias que lhe são conferidas pelas Leis nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997 e 9.984, 
de 17 de julho de 2000, e pelo Decreto no 4.613, de 11 de março de 2003;

Considerando que a Lei no 9.433, de 1997, que dispõe sobre a Política Nacional 
de Recursos Hídricos e cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 
Hídricos-SINGREH, dá ênfase ao uso sustentável da água;

Considerando a Década Brasileira da Água, instituída pelo Decreto de 22 de 
março de 2005, cujos objetivos são promover e intensificar a formulação e 
implementação de políticas, programas e projetos relativos ao gerenciamento 
e uso sustentável da água;

Considerando a diretriz adotada pelo Conselho Econômico e Social da Orga-
nização das Nações Unidas-ONU, segundo a qual, a não ser que haja grande 
disponibilidade, nenhuma água de boa qualidade deverá ser utilizada em 
atividades que tolerem águas de qualidade inferior;

Considerando que o reúso de água se constitui em prática de racionalização 
e de conservação de recursos hídricos, conforme princípios estabelecidos na 
Agenda 21, podendo tal prática ser utilizada como instrumento para regular 
a oferta e a demanda de recursos hídricos;

Considerando a escassez de recursos hídricos observada em certas regiões do 
território nacional, a qual está relacionada aos aspectos de quantidade e de 
qualidade;

Considerando a elevação dos custos de tratamento de água em função da 
degradação de mananciais;

Considerando que a prática de reúso de água reduz a descarga de poluentes 
em corpos receptores, conservando os recursos hídricos para o abastecimen-
to público e outros usos mais exigentes quanto à qualidade; e
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Considerando que a prática de reúso de água reduz os custos associados à 
poluição e contribui para a proteção do meio ambiente e da saúde pública, 
resolve:

Art.1º Estabelecer modalidades, diretrizes e critérios gerais que regulamentem 
e estimulem a prática de reúso direto não potável de água em todo o território 
nacional.

Art.2º Para efeito desta Resolução, são adotadas as seguintes definições:

I- água residuária: esgoto, água descartada, efluentes líquidos de edificações, 
indústrias, agroindústrias e agropecuária, tratados ou não;

II- reúso de água: utilização de água residuária;

III- água de reúso: água residuária, que se encontra dentro dos padrões exigidos 
para sua utilização nas modalidades pretendidas;

IV- reúso direto de água: uso planejado de água de reúso, conduzida ao local 
de utilização, sem lançamento ou diluição prévia em corpos hídricos superfi-
ciais ou subterrâneos;

V- produtor de água de reúso: pessoa física ou jurídica, de direito público ou 
privado, que produz água de reúso;

VI- distribuidor de água de reúso: pessoa física ou jurídica, de direito público 
ou privado, que distribui água de reúso; e

VII- usuário de água de reúso: pessoa física ou jurídica, de direito público ou 
privado, que utiliza água de reúso.

Art.3º O reúso direto não potável de água, para efeito desta Resolução, abrange 
as seguintes modalidades:

I- reúso para fins urbanos: utilização de água de reúso para fins de irrigação 
paisagística, lavagem de logradouros públicos e veículos, desobstrução de 
tubulações, construção civil, edificações, combate a incêndio, dentro da área 
urbana;

II- reúso para fins agrícolas e florestais: aplicação de água de reúso para 
produção agrícola e cultivo de florestas plantadas;

III- reúso para fins ambientais: utilização de água de reúso para implantação 
de projetos de recuperação do meio ambiente;

IV- reúso para fins industriais: utilização de água de reúso em processos, 
atividades e operações industriais; e,

RESOLUÇÃO CNRH Nº 54/05
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V- reúso na aqüicultura: utilização de água de reúso para a criação de animais 
ou cultivo de vegetais aquáticos.

§ 1º As modalidades de reúso não são mutuamente excludentes, podendo 
mais de uma delas ser empregada simultaneamente em uma mesma área.

§ 2º As diretrizes, critérios e parâmetros específicos para as modalidades 
de reúso definidas nos incisos deste artigo serão estabelecidos pelos órgãos 
competentes.

Art. 4º Os órgãos integrantes do Sistema Nacional de Gerenciamento de 
Recursos Hídricos-SINGREH, no âmbito de suas respectivas competências, 
avaliarão os efeitos sobre os corpos hídricos decorrentes da prática do reúso, 
devendo estabelecer instrumentos regulatórios e de incentivo para as diversas 
modalidades de reúso.

Art. 5º Caso a atividade de reúso implique alteração das condições das outor-
gas vigentes, o outorgado deverá solicitar à autoridade competente retificação 
da outorga de direito de uso de recursos hídricos de modo a compatibilizá-la 
com estas alterações.

Art. 6º Os Planos de Recursos Hídricos, observado o exposto no art. 7o, inciso IV, 
da Lei no 9.433, de 1997, deverão contemplar, entre os estudos e alternativas, 
a utilização de águas de reúso e seus efeitos sobre a disponibilidade hídrica.

Art. 7º Os Sistemas de Informações sobre Recursos Hídricos deverão incorporar, 
organizar e tornar disponíveis as informações sobre as práticas de reúso ne-
cessárias para o gerenciamento dos recursos hídricos .

Art. 8º Os Comitês de Bacia Hidrográfica deverão:

I- considerar, na proposição dos mecanismos de cobrança e aplicação dos 
recursos da cobrança, a criação de incentivos para a prática de reúso; e

II- integrar, no âmbito do Plano de Recursos Hídricos da Bacia, a prática de 
reúso com as ações de saneamento ambiental e de uso e ocupação do solo na 
bacia hidrográfica.

Parágrafo único. Nos casos onde não houver Comitês de Bacia Hidrográfica 
instalados, a responsabilidade caberá ao respectivo órgão gestor de recursos 
hídricos, em conformidade com o previsto na legislação pertinente.

Art. 9º A atividade de reúso de água deverá ser informada, quando requerida, 
ao órgão gestor de recursos hídricos, para fins de cadastro, devendo contemplar, 
no mínimo:
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I- identificação do produtor, distribuidor ou usuário;

II- localização geográfica da origem e destinação da água de reúso; 

III - especificação da finalidade da produção e do reúso de água; e

IV- vazão e volume diário de água de reúso produzida, distribuída ou utilizada.

Art. 10. Deverão ser incentivados e promovidos programas de capacitação, 
mobilização social e informação quanto à sustentabilidade do reúso, em 
especial os aspectos sanitários e ambientais.

Art. 11. O disposto nesta Resolução não exime o produtor, o distribuidor e o 
usuário da água de reúso direto não potável da respectiva licença ambiental, 
quando exigida, assim como do cumprimento das demais obrigações legais 
pertinentes.

Art. 12. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

MARINA SILVA

Presidente

JOÃO BOSCO SENRA

Secretário-Executivo

RESOLUÇÃO CNRH Nº 54/05
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RESOLUÇÃO CNRH Nº 121,  
DE 16 DE DEZEMBRO DE 2010

ESTABELECE DIRETRIZES E CRITÉRIOS PARA A 
PRÁTICA DE REÚSO DIRETO NÃO POTÁVEL DE 
ÁGUA NA MODALIDADE AGRÍCOLA E FLORESTAL, 
DEFINIDA NA RESOLUÇÃO CNRH Nº 54, DE 28 DE 
NOVEMBRO DE 2005.

O CONSELHO NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS - CNRH, no uso das compe-
tências que lhe são conferidas pelas Leis nos 9.433, de 8 de janeiro de 1997, e 
9.984, de 17 de julho de 2000, e tendo em vista o disposto em seu Regimento 
Interno, anexo à Portaria MMA nº 377, de 19 de setembro de 2003, e

Considerando a Década Brasileira da Água, instituída por Decreto de 22 de 
março de 2005, cujos objetivos são promover e intensificar a formulação e 
implementação de políticas, programas e projetos relativos ao gerenciamento 
e uso sustentável da água, em todos os níveis, assim como assegurar a ampla 
participação e cooperação das comunidades voltadas ao alcance dos objeti-
vos contemplados na Politica Nacional de Recursos Hídricos ou estabelecidos 
em convenções, acordos e resoluções a que o Brasil tenha aderido;

Considerando a Resolução CNRH nº 54, de 28 de novembro de 2005, que 
estabelece modalidades, diretrizes e critérios gerais para regulamentar e 
estimular a prática de reúso direto não potável de água, em todo território 
nacional;

Considerando a diretriz adotada pelo Conselho Econômico e Social da 
Organização das Nações Unidas - ONU, segundo a qual, a não ser que haja 
grande disponibilidade, nenhuma água de boa qualidade deverá ser utilizada 
em atividades que tolerem águas de qualidade inferior;

Considerando que o reúso de água se constitui em prática de racionalização 
e de conservação de recursos hídricos, conforme princípios estabelecidos na 
Agenda 21;
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Considerando que a prática de reúso de água reduz a descarga de determina-
dos poluentes em corpos receptores, conservando os recursos hídricos para 
o abastecimento público e outros usos mais exigentes quanto à qualidade; e

Considerando que uma das diretrizes gerais de ação do Sistema Nacional de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos - SINGREH é a integração da gestão de 
recursos hídricos com a gestão ambiental, conforme inciso III do artigo 3º da 
Lei nº 9.433, de 1997, 

Resolve:

Art. 1º - Estabelecer diretrizes e critérios para a prática do reuso direto não 
potável de água para produção agrícola e cultivo de florestas plantadas.

Art. 2º - As características físicas, químicas e biológicas para a água em todos 
os tipos de reúso para fins agrícolas e florestais deverão atender os limites 
definidos na legislação pertinente.

Art. 3º - A caracterização e o monitoramento periódico da água de reúso 
serão realizados de acordo com critérios definidos pelo órgão ou entidade 
competente, recomendando-se observar:

I - a natureza da água de reuso;

II - a tipologia do processo de tratamento;

III - o porte das instalações e vazão tratada;

IV - a variabilidade dos insumos;

V - as variações nos fluxos envolvidos; e

VI - o tipo de cultura.

Parágrafo único - O produtor da água de reúso é responsável pelas informa-
ções constantes de sua caracterização e monitoramento.

Art. 4º - A aplicação de água de reúso poderá ser condicionada, pelo órgão 
ou entidade competente, à elaboração de projeto que atenda os critérios e 
procedimentos por estes estabelecidos.

Art. 5º - A aplicação de água de reúso para fins agrícolas e florestais não pode 
apresentar riscos ou causar danos ambientais e a saúde pública.

Art. 6º - As concentrações recomendadas de elementos e substâncias quími-
cas no solo, para todos os tipos de reúso para fins agrícolas e florestais, são os 
valores de prevenção que constam da legislação pertinente.

RESOLUÇÃO CNRH Nº 121/10
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Art. 7º - A caracterização e o monitoramento periódico do solo que recebe a  
água de reúso serão realizados de acordo com critérios definidos pelo órgão 
ou entidade competente.

Art. 8º - Qualquer acidente ou impacto ambiental decorrente da aplicação da 
água de reuso que possa comprometer os demais usos da água no entorno 
da área afetada deverá ser informado imediatamente ao órgão ou entidade 
competente e ao respectivo Comitê de Bacia Hidrográfica, pelo produtor, 
manipulador, transportador e ou responsável técnico.

Art. 9º - Os métodos de análise para determinação dos parâmetros de quali-
dade da água e solo devem atender às especificações das normas nacionais 
que disciplinem a matéria.

Art. 10 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

IZABELLA TEIXEIRA
Presidente

SILVANO SILVÉRIO DA COSTA
Secretário-Executivo

RESOLUÇÃO CNRH Nº 121/10
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RESOLUÇÃO CNRH Nº 156,  
DE 09 DE JUNHO DE 2014

ESTABELECE DIRETRIZES PARA A EDUCAÇÃO, 
O DESENVOLVIMENTO DE CAPACIDADES, A 
MOBILIZAÇÃO SOCIAL, A INFORMAÇÃO E CO
MUNICAÇÃO PARA A PERCEPÇÃO DE RISCOS 
E VULNERABILIDADES, E A PREVENÇÃO, MITI
GAÇÃO E AUMENTO DA RESILIÊNCIA FRENTE A 
DESASTRES INERENTES ÀS QUESTÕES HÍDRICAS. 

O CONSELHO NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS-CNRH, no uso das compe-
tências que lhe são conferidas pelas Leis nos 9.433, de 8 de janeiro de 1997, e 
9.984, de 17 de julho de 2000, e tendo em vista o disposto em seu Regimento 
Interno, anexo à Portaria MMA no 437, de 8 de novembro de 2013, e Conside-
rando que os eventos adversos relacionados à água, por falta ou por excesso, 
representam a principal causa de desastres no país, com importantes perdas 
humanas, ambientais, materiais e econômicas, e que as enchentes, enxurra-
das, secas e estiagens prolongadas respondem pela maioria das ocorrências 
de desastres notificadas à Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil – SE-
DEC do Ministério da Integração Nacional;

Considerando que o risco de rompimento de barragens pode representar a 
perda de muitas vidas, danos aos ecossistemas, interrupção da prestação de 
serviços essenciais à população, e ainda gerar elevados quantitativos de desa-
lojados e desabrigados, segundo estudo do Ministério da Integração Nacional; 

Considerando que as precipitações intensas e os escorregamentos de massas 
provocam perdas incontáveis de vidas, representando a maior causa de morte 
em todo o mundo, segundo a Estratégia Internacional para Redução de Desas-
tres - EIRD, da Organização das Nações Unidas - ONU, e que a gestão eficiente 
da ocupação do solo pode minimizar fortemente esses impactos;

Considerando que as doenças de veiculação hídrica vitimam grande número 
de pessoas em todo o mundo, e no Brasil;

Considerando eventos catastróficos, como tsunamis, que apesar da pouca proba-
bilidade de ocorrência no Brasil, podem provocar desastres de grandes propor-
ções devido à alta concentração demográfica e econômica na região litorânea;
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Considerando a necessidade de estimular e fomentar iniciativas e atividades 
em todo o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos - SIN-
GREH, que possam contribuir para a melhoria da capacidade de resiliência da 
população brasileira frente a desastres inerentes às questões hídricas;

Considerando a agenda da Estratégia Internacional para a Redução de Desas-
tres da ONU e o Marco de Ação de Hyogo, adotado por 168 países-membros 
das Nações Unidas em 2005, que tem por maior objetivo aumentar a resiliên-
cia das nações e comunidades diante de desastres;

Considerando o Decênio Internacional e a Década Brasileira da Água, insti-
tuída por Decreto de 22 de março de 2005, cujos objetivos são promover e 
intensificar a formulação e implementação de políticas, programas e projetos 
relativos ao gerenciamento e uso sustentável da água, e que a redução dos 
desastres inerentes às questões hídricas depende também de uma gestão in-
tegrada dos recursos hídricos;

Considerando a Década da Educação para o Desenvolvimento Sustentável, 
instituída pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 
Cultura - UNESCO, que objetiva integrar princípios, valores e práticas de de-
senvolvimento sustentável a todos os aspectos da educação e aprendizagem;

Considerando a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil - PNPDEC, insti-
tuída pela Lei nº 12.608, de 10 de abril de 2012, que abrange as ações de pre-
venção, mitigação, preparação, resposta e recuperação voltadas à proteção e 
defesa civil, e que prevê a integração desta às políticas de recursos hídricos, 
educação e às demais políticas setoriais;

Considerando a Política Nacional de Educação Ambiental, estabelecida 
na Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999, a Resolução CNRH nº 98, de 26 de 
março de 2009, e as Macrodiretrizes do Plano Nacional de Recursos Hídri-
cos, e que a educação ambiental deve proporcionar a construção de valo-
res e a aquisição de conhecimentos, atitudes e habilidades voltadas para 
a participação responsável em Gestão Integrada dos Recursos Hídricos,  
 
Resolve:

Art. 1º - Estabelecer diretrizes para a educação, o desenvolvimento de capaci-
dades, a mobilização social, a informação e comunicação para a percepção de 
riscos e vulnerabilidades, e a prevenção, mitigação e aumento da resiliência 
frente a desastres inerentes às questões hídricas.

Art. 2º -  Para efeito desta Resolução, compreende-se por: 

RESOLUÇÃO CNRH Nº 156/14
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I - Gestão Integrada dos Recursos Hídricos - GIRH: gestão em que todos os usos 
da água são considerados interdependentes, sob o enfoque ecossistêmico e da 
sustentabilidade, que pode ser comprometida pela ocorrência de desastres;

II - Desenvolvimento de capacidades em prevenção de desastres inerentes às 
questões hídricas: processos formativos que contribuem para a ampliação de 
competências de indivíduos e grupos sociais, para o desenvolvimento da per-
cepção de risco e das atividades de prevenção, e para o aumento da resiliência;

III - Resiliência: capacidade de um sistema, comunidade ou sociedade, poten-
cialmente expostos a ameaças, para adaptarem-se, resistindo ou modifican-
do, com o fim de alcançar ou manter um nível aceitável em seu funcionamen-
to e sua estrutura;

IV - Precaução: capacidade de realizar ações, diante de ameaças de danos 
graves ou irreversíveis, mesmo na ausência de certeza científica absoluta;

V - Prevenção: dever, do Poder Público e da coletividade, de agirem de modo 
a evitar, prevenir ocorrência de dano conhecido ou previsível;

VI - Educação ambiental para a redução de riscos: processos de ensino-apren-
dizagem que contribuem para o desenvolvimento de capacidades, de indi-
víduos e grupos sociais, visando à participação e ao controle social, no pla-
nejamento, nas ações que conduzam à redução das vulnerabilidades e dos 
consequentes riscos de desastres provocados pela água;

VII - Mobilização social para ações de prevenção, mitigação, preparação, res-
posta e recuperação: processos que sensibilizam, envolvem ou convocam a 
sociedade para a atuação efetiva e permanente, na criação de uma cultura de 
prevenção de riscos, preparação, resposta e recuperação, reduzindo a vulne-
rabilidade das populações;

VIII - Informação para a redução do risco de desastres (RRD): processos de co-
municação educativos que compreendem a produção, acessibilidade e socia-
lização de informações que permitam a criação de uma cultura de prevenção 
contra desastres inerentes às questões hídricas e a minimização dos impactos 
sociais, econômicos e ambientais;

IX - Vulnerabilidade: Condições determinadas por fatores ou processos físi-
cos, sociais, econômicos e ambientais que aumentam a susceptibilidade de 
uma comunidade ao impacto de ameaças;

RESOLUÇÃO CNRH Nº 156/14



1153 Base Legal para a Gestão das Águas do Estado do Rio de Janeiro (1997-2021)

X - Risco: Probabilidade de consequências prejudiciais ou perdas espe-
radas (mortes, lesões, prejuízos econômicos, interrupção de serviços, 
danos ambientais), resultado da interação entre as ameaças e vulnera-
bilidades; e 

XI - Ameaça: evento físico, potencialmente prejudicial, fenômeno e/ou ativi-
dade humana que pode causar a morte e/ou lesões, danos materiais, inter-
rupção de atividade social e econômica ou degradação ambiental. Isso inclui 
condições latentes que podem levar a futuras ameaças, as quais podem ter 
diferentes origens: Natural (geológico, hidrometeorológico, biológico) ou An-
trópica (degradação ambiental e ameaças tecnológicas).

Art. 3º -  A presente Resolução baseia-se:

I - na Precaução;

II - na Prevenção;

III - na Resiliência;

IV - na defesa da vida e do patrimônio público, privado e coletivo;

V - na solidariedade na mitigação das consequências em eventos catastróficos; e

VI - no dever do Estado de proteger o indivíduo, a coletividade e os bens naturais.

Art. 4º - Para a efetivação desta Resolução devem ser observadas as se-
guintes diretrizes:

I - a bacia hidrográfica como unidade territorial de referência;

II - o desenvolvimento de ações conjuntas de educação, de desenvolvi-
mento de capacidades, de comunicação e mobilização social entre entes 
do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e do Sistema 
Nacional de Proteção e Defesa Civil, priorizando as populações vulneráveis 
instaladas em áreas de maior exposição aos riscos de desastres inerentes às 
questões hídricas;

III - o desenvolvimento do senso crítico sobre as causas dos desastres ineren-
tes às questões hídricas, e da percepção do risco destes desastres para criar 
e fomentar a cultura da prevenção e proteção, e estabelecer mecanismos de 
alcance do grande público;

RESOLUÇÃO CNRH Nº 156/14
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IV - a inclusão, pelos Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos e Comitês de 
Bacias Hidrográficas, da prevenção de riscos de desastres inerentes às ques-
tões hídricas em suas pautas;

V - a articulação das Políticas de Recursos Hídricos, de Educação Ambiental, 
e de Proteção e Defesa Civil entre si e com as demais políticas públicas cor-
relatas; e 

VI - a integração das ações de proteção e defesa civil com políticas setoriais 
para a construção de sociedades mais resilientes e sustentáveis.

Art. 5º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

IZABELLA TEIXEIRA
Presidente

NEY MARANHÃO
Secretário-Executivo

RESOLUÇÃO CNRH Nº 156/14
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LEI FEDERAL Nº 14.119, 
 DE 13 DE JANEIRO DE 2021

INSTITUI A POLÍTICA NACIONAL DE PAGAMENTO 
POR SERVIÇOS AMBIENTAIS; E ALTERA AS LEIS N OS 
8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991, 8.629, DE 25 DE 
FEVEREIRO DE 1993, E 6.015, DE 31 DE DEZEMBRO 
DE 1973, PARA ADEQUÁLAS À NOVA POLÍTICA.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º Esta Lei define conceitos, objetivos, diretrizes, ações e critérios de 
implantação da Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais 
(PNPSA), institui o Cadastro Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais 
(CNPSA) e o Programa Federal de Pagamento por Serviços Ambientais (PFPSA), 
dispõe sobre os contratos de pagamento por serviços ambientais e altera as 
Leis n os 8.212, de 24 de julho de 1991, 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, 
e 6.015, de 31 de dezembro de 1973.

Art. 2º Para os fins desta Lei, consideram-se:

I - ecossistema: complexo dinâmico de comunidades vegetais, animais e de 
microrganismos e o seu meio inorgânico que interagem como uma unidade 
funcional;

II - serviços ecossistêmicos: benefícios relevantes para a sociedade gerados 
pelos ecossistemas, em termos de manutenção, recuperação ou melhoria das 
condições ambientais, nas seguintes modalidades:

a) serviços de provisão: os que fornecem bens ou produtos ambientais uti-
lizados pelo ser humano para consumo ou comercialização, tais como água, 
alimentos, madeira, fibras e extratos, entre outros;

b) serviços de suporte: os que mantêm a perenidade da vida na Terra, tais como 
a ciclagem de nutrientes, a decomposição de resíduos, a produção, a manu tenção 
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ou a renovação da fertilidade do solo, a polinização, a dispersão de sementes, 
o controle de populações de potenciais pragas e de vetores potenciais de 
doenças humanas, a proteção contra a radiação solar ultravioleta e a manu-
tenção da biodiversidade e do patrimônio genético;

c) serviços de regulação: os que concorrem para a manutenção da estabili-
dade dos processos ecossistêmicos, tais como o sequestro de carbono, a pu-
rificação do ar, a moderação de eventos climáticos extremos, a manutenção 
do equilíbrio do ciclo hidrológico, a minimização de enchentes e secas e o 
controle dos processos críticos de erosão e de deslizamento de encostas;

d) serviços culturais: os que constituem benefícios não materiais providos pe-
los ecossistemas, por meio da recreação, do turismo, da identidade cultural, 
de experiências espirituais e estéticas e do desenvolvimento intelectual, entre 
outros;

III - serviços ambientais: atividades individuais ou coletivas que favorecem 
a manutenção, a recuperação ou a melhoria dos serviços ecossistêmicos;

IV - pagamento por serviços ambientais: transação de natureza voluntária, 
mediante a qual um pagador de serviços ambientais transfere a um provedor 
desses serviços recursos financeiros ou outra forma de remuneração, nas 
condições acertadas, respeitadas as disposições legais e regulamentares 
pertinentes;

V - pagador de serviços ambientais: poder público, organização da sociedade 
civil ou agente privado, pessoa física ou jurídica, de âmbito nacional ou in-
ternacional, que provê o pagamento dos serviços ambientais nos termos do 
inciso IV deste caput;

VI - provedor de serviços ambientais: pessoa física ou jurídica, de direito públi-
co ou privado, ou grupo familiar ou comunitário que, preenchidos os critérios 
de elegibilidade, mantém, recupera ou melhora as condições ambientais dos 
ecossistemas.

Art. 3º São modalidades de pagamento por serviços ambientais, entre outras:

I - pagamento direto, monetário ou não monetário;

II - prestação de melhorias sociais a comunidades rurais e urbanas;

III - compensação vinculada a certificado de redução de emissões por desma-
tamento e degradação;

IV - títulos verdes (green bonds);

V - comodato;
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VI - Cota de Reserva Ambiental (CRA), instituída pela Lei nº 12.651, de 25 de 
maio de 2012.

§ 1º Outras modalidades de pagamento por serviços ambientais poderão ser 
estabelecidas por atos normativos do órgão gestor da PNPSA.

§ 2º As modalidades de pagamento deverão ser previamente pactuadas entre 
pagadores e provedores de serviços ambientais.

CAPÍTULO II
DA POLÍTICA NACIONAL DE PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS (PNPSA)

Seção I

Dos Objetivos e das Diretrizes da PNPSA

Art. 4º Fica instituída a Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais 
(PNPSA), cujos objetivos são:

I - orientar a atuação do poder público, das organizações da sociedade civil 
e dos agentes privados em relação ao pagamento por serviços ambientais, de 
forma a manter, recuperar ou melhorar os serviços ecossistêmicos em todo 
o território nacional;

II - estimular a conservação dos ecossistemas, dos recursos hídricos, do solo, 
da biodiversidade, do patrimônio genético e do conhecimento tradicional 
associado;

III - valorizar econômica, social e culturalmente os serviços ecossistêmicos;

IV - evitar a perda de vegetação nativa, a fragmentação dehabitats, a desertifi-
cação e outros processos de degradação dos ecossistemas nativos e fomentar 
a conservação sistêmica da paisagem;

V - incentivar medidas para garantir a segurança hídrica em regiões submeti-
das a escassez de água para consumo humano e a processos de desertificação;

VI - contribuir para a regulação do clima e a redução de emissões advindas de 
desmatamento e degradação florestal;

VII - reconhecer as iniciativas individuais ou coletivas que favoreçam a manu-
tenção, a recuperação ou a melhoria dos serviços ecossistêmicos, por meio 
de retribuição monetária ou não monetária, prestação de serviços ou outra 
forma de recompensa, como o fornecimento de produtos ou equipamentos;
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VIII - estimular a elaboração e a execução de projetos privados voluntários de 
provimento e pagamento por serviços ambientais, que envolvam iniciativas 
de empresas, de Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip) 
e de outras organizações não governamentais;

IX - estimular a pesquisa científica relativa à valoração dos serviços ecossistêmi-
cos e ao desenvolvimento de metodologias de execução, de monitoramento, de 
verificação e de certificação de projetos de pagamento por serviços ambientais;

X - assegurar a transparência das informações relativas à prestação de servi-
ços ambientais, permitindo a participação da sociedade;

XI - estabelecer mecanismos de gestão de dados e informações necessários à 
implantação e ao monitoramento de ações para a plena execução dos servi-
ços ambientais;

XII - incentivar o setor privado a incorporar a medição das perdas ou ganhos dos 
serviços ecossistêmicos nas cadeias produtivas vinculadas aos seus negócios;

XIII - incentivar a criação de um mercado de serviços ambientais;

XIV - fomentar o desenvolvimento sustentável.

§ 1º A PNPSA deverá integrar-se às demais políticas setoriais e ambientais, 
em especial à Política Nacional do Meio Ambiente, à Política Nacional da 
Biodiversidade, à Política Nacional de Recursos Hídricos, à Política Nacional 
sobre Mudança do Clima, à Política Nacional de Educação Ambiental, às 
normas sobre acesso ao patrimônio genético, sobre a proteção e o acesso ao 
conhecimento tradicional associado e sobre a repartição de benefícios para 
conservação e uso sustentável da biodiversidade e, ainda, ao Sistema Nacional 
de Unidades de Conservação da Natureza e aos serviços de assistência técnica 
e extensão rural.

§ 2º A PNPSA será gerida pelo órgão central do Sistema Nacional do Meio 
Ambiente (Sisnama).

Art. 5º São diretrizes da PNPSA:

I - o atendimento aos princípios do provedor-recebedor e do usuário-pagador;

II - o reconhecimento de que a manutenção, a recuperação e a melhoria dos 
serviços ecossistêmicos contribuem para a qualidade de vida da população;

III - a utilização do pagamento por serviços ambientais como instrumento de 
promoção do desenvolvimento social, ambiental, econômico e cultural das 
populações em área rural e urbana e dos produtores rurais, em especial das 
comunidades tradicionais, dos povos indígenas e dos agricultores familiares;
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IV - a complementaridade do pagamento por serviços ambientais em relação 
aos instrumentos de comando e controle relacionados à conservação do meio 
ambiente;

V - a integração e a coordenação das políticas de meio ambiente, de recursos 
hídricos, de agricultura, de energia, de transporte, de pesca, de aquicultura e de 
desenvolvimento urbano, entre outras, com vistas à manutenção, à recuperação 
ou à melhoria dos serviços ecossistêmicos;

VI - a complementaridade e a coordenação entre programas e projetos de 
pagamentos por serviços ambientais implantados pela União, pelos Estados, 
pelo Distrito Federal, pelos Municípios, pelos Comitês de Bacia Hidrográfica, 
pela iniciativa privada, por Oscip e por outras organizações não governa-
mentais, consideradas as especificidades ambientais e socioeconômicas dos 
diferentes biomas, regiões e bacias hidrográficas, e observados os princípios 
estabelecidos nesta Lei;

VII - o reconhecimento do setor privado, das Oscip e de outras organizações 
não governamentais como organizadores, financiadores e gestores de projetos 
de pagamento por serviços ambientais, paralelamente ao setor público, e como 
indutores de mercados voluntários;

VIII - a publicidade, a transparência e o controle social nas relações entre 
o pagador e o provedor dos serviços ambientais prestados;

IX - a adequação do imóvel rural e urbano à legislação ambiental;

X - o aprimoramento dos métodos de monitoramento, de verificação, de 
avaliação e de certificação dos serviços ambientais prestados;

XI - o resguardo da proporcionalidade no pagamento por serviços ambientais 
prestados;

XII - a inclusão socioeconômica e a regularização ambiental de populações 
rurais em situação de vulnerabilidade, em consonância com as disposições da 
Lei nº 12.512, de 14 de outubro de 2011.

CAPÍTULO III
DO PROGRAMA FEDERAL DE PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS (PFPSA)

Seção I

Disposições Gerais
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Art. 6º Fica criado o Programa Federal de Pagamento por Serviços Ambientais 
(PFPSA), no âmbito do órgão central do Sisnama, com o objetivo de efetivar 
a PNPSA relativamente ao pagamento desses serviços pela União, nas ações 
de manutenção, de recuperação ou de melhoria da cobertura vegetal nas áreas 
prioritárias para a conservação, de combate à fragmentação dehabitats, de for-
mação de corredores de biodiversidade e de conservação dos recursos hídricos.

§ 1º As ações para o pagamento por serviços ambientais previstas no caput 
deste artigo não impedem a identificação de outras, com novos potenciais 
provedores.

§ 2º A contratação do pagamento por serviços ambientais no âmbito do PFPSA, 
observada a importância ecológica da área, terá como prioridade os serviços 
providos por comunidades tradicionais, povos indígenas, agricultores familiares 
e empreendedores familiares rurais definidos nos termos da Lei nº 11.326, de 
24 de julho de 2006.

§ 3º Na execução do PFPSA, respeitadas as prioridades definidas no § 2º 
deste artigo, o órgão gestor dará preferência à realização de parcerias com 
cooperativas, associações civis e outras formas associativas que permitam dar 
escala às ações a serem implementadas.

§ 4º São requisitos gerais para participação no PFPSA:

I - enquadramento em uma das ações definidas para o Programa;

II - nos imóveis privados, ressalvados aqueles a que se refere o inciso IV do caput 
do art. 8º desta Lei, comprovação de uso ou ocupação regular do imóvel, por 
meio de inscrição no Cadastro Ambiental Rural (CAR);

III - formalização de contrato específico;

IV - outros estabelecidos em regulamento.

§ 5º O contrato de pagamento por serviços ambientais pode ocorrer por 
termo de adesão, na forma de regulamento.

§ 6º No âmbito do PFPSA, o pagamento por serviços ambientais depende de 
verificação e comprovação das ações de manutenção, de recuperação ou de 
melhoria da área objeto de contratação, conforme regulamento.

§ 7º Para o financiamento do PFPSA poderão ser captados recursos de pes-
soas físicas e de pessoas jurídicas de direito privado e perante as agências 
multilaterais e bilaterais de cooperação internacional, preferencialmente sob 
a forma de doações ou sem ônus para o Tesouro Nacional, exceto nos casos 
de contrapartidas de interesse das partes.
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§ 8º (VETADO).

Seção II

Das Ações do PFPSA

Art. 7º O PFPSA promoverá ações de:

I - conservação e recuperação da vegetação nativa, da vida silvestre e do am-
biente natural em áreas rurais, notadamente naquelas de elevada diversidade 
biológica, de importância para a formação de corredores de biodiversidade 
ou reconhecidas como prioritárias para a conservação da biodiversidade, 
assim definidas pelos órgãos do Sisnama;

II - conservação de remanescentes vegetais em áreas urbanas e periurbanas de 
importância para a manutenção e a melhoria da qualidade do ar, dos recursos hí-
dricos e do bem-estar da população e para a formação de corredores ecológicos;

III - conservação e melhoria da quantidade e da qualidade da água, espe-
cialmente em bacias hidrográficas com cobertura vegetal crítica importantes 
para o abastecimento humano e para a dessedentação animal ou em áreas 
sujeitas a risco de desastre;

IV - conservação de paisagens de grande beleza cênica;

V - recuperação e recomposição da cobertura vegetal nativa de áreas degra-
dadas, por meio do plantio de espécies nativas ou por sistema agroflorestal;

VI - manejo sustentável de sistemas agrícolas, agroflorestais e agrossilvopas-
toris que contribuam para captura e retenção de carbono e conservação do 
solo, da água e da biodiversidade;

VII - manutenção das áreas cobertas por vegetação nativa que seriam passí-
veis de autorização de supressão para uso alternativo do solo.

Seção III

Dos Critérios de Aplicação do PFPSA

Art. 8º Podem ser objeto do PFPSA:

I - áreas cobertas com vegetação nativa;

II - áreas sujeitas a restauração ecossistêmica, a recuperação da cobertura 
vegetal nativa ou a plantio agroflorestal;
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III - unidades de conservação de proteção integral, reservas extrativistas e 
reservas de desenvolvimento sustentável, nos termos da Lei nº 9.985, de 18 
de julho de 2000;

IV - terras indígenas, territórios quilombolas e outras áreas legitimamente 
ocupadas por populações tradicionais, mediante consulta prévia, nos termos 
da Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) sobre 
Povos Indígenas e Tribais;

V - paisagens de grande beleza cênica, prioritariamente em áreas especiais de 
interesse turístico;

VI - áreas de exclusão de pesca, assim consideradas aquelas interditadas ou 
de reservas, onde o exercício da atividade pesqueira seja proibido transitória, 
periódica ou permanentemente, por ato do poder público;

VII - áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade, assim definidas 
por ato do poder público.

§ 1º (VETADO).

§ 2º Os recursos decorrentes do pagamento por serviços ambientais pela conser-
vação de vegetação nativa em terras indígenas serão aplicados em conformidade 
com os planos de gestão territorial e ambiental de terras indígenas, ou docu-
mentos equivalentes, elaborados pelos povos indígenas que vivem em cada terra.

§ 3º Na contratação de pagamento por serviços ambientais em áreas de 
exclusão de pesca, podem ser recebedores os membros de comunidades tra-
dicionais e os pescadores profissionais que, historicamente, desempenhavam 
suas atividades no perímetro protegido e suas adjacências, desde que atuem 
em conjunto com o órgão ambiental competente na fiscalização da área.

Art. 9º Em relação aos imóveis privados, são elegíveis para provimento de 
serviços ambientais:

I - os situados em zona rural inscritos no CAR, previsto na Lei nº 12.651, de 25 
de maio de 2012, dispensada essa exigência para aqueles a que se refere 
o inciso IV docaputdo art. 8º desta Lei;

II - os situados em zona urbana que estejam em conformidade com o plano 
diretor, de que trata o § 1º do art. 182 da Constituição Federal, e com a legis-
lação dele decorrente;

III - as Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPNs) e as áreas das 
zonas de amortecimento e dos corredores ecológicos cobertas por vegetação 
nativa, nos termos da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000.
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Parágrafo único. As Áreas de Preservação Permanente, Reserva Legal e outras 
sob limitação administrativa nos termos da legislação ambiental serão elegí-
veis para pagamento por serviços ambientais com uso de recursos públicos, 
conforme regulamento, com preferência para aquelas localizadas em bacias 
hidrográficas consideradas críticas para o abastecimento público de água, 
assim definidas pelo órgão competente, ou em áreas prioritárias para con-
servação da diversidade biológica em processo de desertificação ou avançada 
fragmentação.

Art. 10. É vedada a aplicação de recursos públicos para pagamento por serviços 
ambientais:

I - a pessoas físicas e jurídicas inadimplentes em relação a termo de ajusta-
mento de conduta ou de compromisso firmado com os órgãos competentes 
com base nas Leis n os 7.347, de 24 de julho de 1985, e 12.651, de 25 de maio 
de 2012;

II - referente a áreas embargadas pelos órgãos do Sisnama, conforme disposi-
ções da Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012.

Art. 11. O poder público fomentará assistência técnica e capacitação para a 
promoção dos serviços ambientais e para a definição da métrica de valoração, 
de validação, de monitoramento, de verificação e de certificação dos serviços 
ambientais, bem como de preservação e publicização das informações.

Parágrafo único. O órgão central do Sisnama consolidará e publicará as metodo-
logias que darão suporte à assistência técnica de que trata o caput deste artigo.

Seção IV

Do Contrato de Pagamento por Serviços Ambientais

Art. 12. O regulamento definirá as cláusulas essenciais para cada tipo de 
contrato de pagamento por serviços ambientais, consideradas obrigatórias 
aquelas relativas:

I - aos direitos e às obrigações do provedor, incluídas as ações de manutenção, 
de recuperação e de melhoria ambiental do ecossistema por ele assumidas e 
os critérios e os indicadores da qualidade dos serviços ambientais prestados;

II - aos direitos e às obrigações do pagador, incluídos as formas, as condições 
e os prazos de realização da fiscalização e do monitoramento;
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III - às condições de acesso, pelo poder público, à área objeto do contrato e 
aos dados relativos às ações de manutenção, de recuperação e de melhoria 
ambiental assumidas pelo provedor, em condições previamente pactuadas e 
respeitados os limites do sigilo legal ou constitucionalmente previsto.

Parágrafo único. No caso de propriedades rurais, o contrato pode ser vincula-
do ao imóvel por meio da instituição de servidão ambiental.

Art. 13. (VETADO).

Art. 14. Os contratos de pagamento por serviços ambientais que envolvam 
recursos públicos ou que sejam objeto dos incentivos tributários previstos no 
art. 17 desta Lei estarão sujeitos à fiscalização pelos órgãos competentes do 
poder público.

Parágrafo único. Os serviços ambientais prestados podem ser submetidos à 
validação ou à certificação por entidade técnico-científica independente, na 
forma do regulamento.

Seção V

Da Governança

Art. 15. (VETADO).

Seção VI

Do Cadastro Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais (CNPSA)

Art. 16. (VETADO).

CAPÍTULO IV
DOS INCENTIVOS

Art. 17. (VETADO).

Art. 18. (VETADO).

Art. 19. (VETADO).
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CAPÍTULO V
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 20. Para o cumprimento do disposto nesta Lei, a União poderá firmar con-
vênios com Estados, com o Distrito Federal, com Municípios e com entidades de 
direito público, bem como termos de parceria com entidades qualificadas como 
organizações da sociedade civil de interesse público, nos termos da Lei nº 9.790, 
de 23 de março de 1999.

Art. 21. As receitas oriundas da cobrança pelo uso dos recursos hídricos de 
que trata a Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, poderão ser destinadas a ações 
de pagamento por serviços ambientais que promovam a conservação e a melhoria 
da quantidade e da qualidade dos recursos hídricos e deverão ser aplicadas 
conforme decisão do comitê da bacia hidrográfica.

Art. 22. As obrigações constantes de contratos de pagamento por serviços 
ambientais, quando se referirem à conservação ou restauração da vegetação 
nativa em imóveis particulares, ou mesmo à adoção ou manutenção de 
determinadas práticas agrícolas, agroflorestais ou agrossilvopastoris, têm 
naturezapropter reme devem ser cumpridas pelo adquirente do imóvel nas 
condições estabelecidas contratualmente.

Art. 23. O § 9º do art. 12 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, passa 
a vigorar acrescido do seguinte inciso VIII:

"Art. 12. .................................................................................................

................................................................................................................

§ 9º ........................................................................................................

................................................................................................................
VIII - a participação em programas e ações de pagamento por serviços 
ambientais.

......................................................................................................" (NR)

Art. 24. O art. 10 da Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, passa a vigorar 
acrescido do seguinte inciso V:

"Art. 10. .................................................................................................

................................................................................................................
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V - as áreas com remanescentes de vegetação nativa efetivamente 
conservada não protegidas pela legislação ambiental e não submetidas 
a exploração nos termos do inciso IV do § 3º do art. 6º desta Lei." (NR)

Art. 25. O inciso I do caput do art. 167 da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 
1973, passa a vigorar acrescido do seguinte item 45:

"Art. 167. ...............................................................................................

I - ............................................................................................................

................................................................................................................

45. do contrato de pagamento por serviços ambientais, quando este 
estipular obrigações de natureza propter rem;

......................................................................................................" (NR)

Art. 26. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 13 de janeiro de 2021; 200º da Independência e 133º da República.

JAIR MESSIAS BOLSONARO
Tercio Issami Tokano

Paulo Guedes

Bento Albuquerque

Ricardo de Aquino Salles

José Levi Mello do Amaral Júnior
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LEI ESTADUAL Nº 8.538,  
DE 27 DE SETEMBRO DE 2019.

INSTITUI A POLÍTICA ESTADUAL DE RESTAURAÇÃO 
ECOLÓGICA, O PLANO ESTADUAL DE RESTAURAÇÃO 
ECOLÓGICA E ESTABELECE SEUS MECANISMOS 
E ALTERA AS LEIS ESTADUAIS N.º 3.239/1999 E 
6.572/2013.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro decreta 
e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DOS OBJETIVOS, DAS DEFINIÇÕES E PRINCÍPIOS

Art. 1º Esta lei institui a Política Estadual de Restauração Ecológica e autoriza 
o Poder Público a criar o Plano Estadual de Restauração Ecológica, com o obje-
tivo de empreender ações de recuperação da Mata Atlântica, tanto pelo Poder 
Público, quanto pela sociedade, indicando os instrumentos administrativos 
e mecanismos financeiros para o fomento e fortalecimento dos diferentes 
elos da cadeia produtiva da restauração ecológica.

Art. 2º Para fins desta lei, consideram-se:

I – Restauração ecológica: é a intervenção humana intencional em ecossis-
temas degradados ou alterados, localizas em áreas rurais ou urbanas, para 
desencadear, facilitar ou acelerar o processo natural de sucessão ecológica;

II – Cadeia produtiva da restauração ecológica: é uma atividade econômica 
complexa e diversificada que inclui desde os produtores de insumos, produtores 
de mudas florestais, fornecedores de serviços de restauração ecológica, planeja-
dores, executores, a infraestrutura e organização, gerando renda e emprego para 
os diversos setores da sociedade.

Art. 3º São princípios e objetivos da Política Estadual de Restauração Ecológica:
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I – promover a restauração ecológica, respeitando a diversidade dos ecos-
sistemas naturais, em especial dos ameaçados de extinção e a fisionomia da 
paisagem e seus componentes físicos, biológicos e humanos;

II – garantir a participação da sociedade na gestão da Política de Restauração 
Ecológica;

III – a observância das áreas cadastradas no Cadastro Ambiental Rural, no 
tocante à Reserva Legal e Áreas de Preservação Permanente;

IV – a promoção, incremento e fomento à restauração ecológica associada 
a Programas de Pagamento de Serviços Ambientais;

V – o estímulo à formação de corredores ecológicos e agroflorestais entre 
os fragmentos florestais, considerando: o Cadastro Ambiental Rural, os Plano 
Municipais de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica, Planos de Bacia, 
Planos de Manejo de Unidades de Conservação, e demais planos e programas 
existentes, que impliquem em proceder à restauração ecológica;

VI – a criação de mecanismos estimuladores, que visem garantir a cadeia 
produtiva da restauração ecológica;

VII – o apoio com recursos de fundos públicos a programas, que visem à forma-
ção de recursos humanos necessários ao desenvolvimento de atividades florestais;

VIII – o apoio a projetos públicos de plantio de espécies nativas e manu-
tenção, de fortalecimento de viveiros e hortos que visem à recuperação da 
Mata Atlântica; de organização não governamental, sem fins lucrativos, como 
também de instituições de ensino, pesquisa e extensão;

IX – apoio a projetos técnicos de instituições de ensino, pesquisa e extensão 
visando a realização de estudos e experimentos técnicos/científicos para 
a identificação e desenvolvimento de novas metodologias para a restauração 
ecossistêmica na Mata Atlântica.

CAPÍTULO II
DOS INSTRUMENTOS

Art. 4º São instrumentos da Política Estadual de Restauração Ecológica:

I – Zoneamento Ecológico Econômico – ZEE;

II – Planos Municipais de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica – PMMA;

LEI ESTADUAL Nº 8.538/19
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III – Planos e Programa de Pagamento de Serviços Ambientais – PSA;

IV – Diagnóstico Estadual de Sementes e Mudas – DESM;

V – Cadastro Ambiental Rural – CAR;

VI – Inventário Florestal do Estado do Rio;

VII – Plano de Bacia Hidrográfica;

VIII – Banco Público de Áreas para Restauração – BANPAR;

IX – Mapa das regiões bioclimáticas do Estado;

X – Banco de projetos de restauração ecológica de instituições públicas, priva-
das e organizações não governamentais;

XI – Atlas dos mananciais de abastecimento público do Estado do Rio de 
Janeiro;

XII – Mapa de Áreas Prioritárias para a Restauração Florestal do Estado do Rio 
de Janeiro;

XIII – Sistema Estadual de Monitoramento e Avaliação da Restauração 
Florestal SEMAR;

XIV – Mecanismo financeiro de compensação florestal de que trata o art. 3º-B 
da Lei nº 6.572/2013.

Art. 5º VETADO.

* Art. 5º O Banco Público de Áreas para Restauração - BANPAR, lotado no Instituto Estadual do 
Ambiente, fará o cadastramento das áreas públicas e privadas disponíveis no Estado, destinadas 
à restauração ecológica, excluindo as áreas que possuam obrigações administrativas ou judiciais 
determinando a sua recuperação.

* Veto rejeitado pela ALERJ. DO II de 20/12/2019.

Art. 6º O Banco de projetos será regulamentado em legislação específica 
e terá a missão de cadastrar os projetos de restauração ecológicas existentes, 
prevendo apoio às organizações não governamentais que executem projetos 
de restauração ecológica sem fins lucrativos.

CAPÍTULO III
DOS MECANISMOS FINANCEIROS

LEI ESTADUAL Nº 8.538/19
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Art. 7º Para o cumprimento dos objetivos desta lei, serão definidos os recur-
sos percentuais existentes para este fim no mecanismo do Fundo Estadual da 
Mata Atlântica (FMA) e do Fundo Estadual de Recursos Hídricos – FUNDRHI.

§ 1º A cada ano, serão destinados recursos do Fundo Estadual de Recursos 
Hídricos – FUNDRHI para cumprimento da lei de Restauração Ecológica em 
projetos apresentados anualmente pelos Comitês de Bacia e aprovados pelo 
Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CERHI, priorizando a reconstituição 
de natas Ciliares e corredores florestais.

§ 2º VETADO.

Art. 8º O Art. 49 da Lei Estadual nº 3.239, de 02 de agosto de 1999, passa 
a vigorar acrescido de inciso V, com a seguinte redação:

“Art. 49 (...)

V – do total arrecadado pelo FUNDRHI serão aplicados na restauração 
ecológica, nos termos do Plano de Restauração Ecológica e Programa 
de Pagamento por Serviços Ambientais, priorizando as matas ciliares, 
e a projetos apreciados pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos. 
(NR)”

Art. 9º O Art. 3º da Lei Estadual nº 6.572, de 31 de outubro de 2013, passa 
a vigorar acrescido de § 8º, com a seguinte redação:

“Art. 3º (…)

§ 8º Do total arrecadado pelo mecanismo de que trata o caput deste 
artigo, serão destinados recursos para restauração ecológica, nos ter-
mos do Plano de Restauração Ecológica. (NR)”

Art. 10 VETADO.

* Art. 10 O órgão estadual ambiental competente exigirá, na forma de condicionante, nos proces-
sos de licenciamento ambiental de empreendimento de grande porte, um percentual de recursos 
financeiros proporcional às emissões de carbono e aos impactos ambientais do empreendimento 
a ser licenciado para a recuperação da Mata Atlântica e constituição de corredores ecológicos 
e florestais, independente da necessidade de Autorizações de Supressão da Vegetação – ASV.

* Veto rejeitado pela ALERJ. DO II de 20/12/2019.

CAPÍTULO IV
DO PLANO ESTADUAL DE RESTAURAÇÃO ECOLÓGICA

LEI ESTADUAL Nº 8.538/19
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Art. 11 Para o cumprimento desta lei será instituído, pelo órgão ambiental 
competente, o Plano Estadual de Remuneração Ecológica, que será elaborado 
com a participação das universidades, sociedade civil organizada, associações 
de produtores rurais, Comitês de Bacia, setor privado e demais instituições 
que desenvolvam a restauração florestal no Estado.

Art. 12 O Plano Estadual de Restauração Ecológica tem como missão o desen-
volvimento e aprimoramento da cadeia produtiva da restauração ecológica 
através dos recursos elencados nesta Lei, estipulando metas, estratégias de 
investimento, vocações por regiões ou sub-regiões hidrográficas e diretrizes 
socioambientais, indicando os instrumentos administrativos e mecanismos 
financeiros para o fomento e fortalecimento dos diferentes elos da cadeia 
produtiva da Restauração Ecológica.

Art. 13 VETADO.

Art. 14 Será instituído, no âmbito do Plano Estadual de Restauração Ecológica, 
o mapeamento das regiões bioclimáticas do Estado, a partir das características 
climatológicas e topográficas e da formação biogeográfica, com o objetivo de 
regulamentar os plantios com respeito às diferentes fito regiões e respectivas 
espécies.

Art. 15 As referências técnicas para as iniciativas voluntárias ou obrigatórias 
de restauração ecológica serão definidas pelo Plano Estadual de Restauração 
Ecológica.

Art. 16 As sementes e mudas utilizadas em projetos de restauração ecológica 
voluntárias ou obrigatórias deverão vir, preferencialmente, de viveiros inscritos no 
Registro Nacional de Sementes e Mudas – RENASEM, mantido pelo Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento no Sistema Nacional de Sementes 
e Mudas, que manipulem espécies com material genético compatível com 
a dendrozona.

Parágrafo único. O Diagnóstico de Sementes e mudas referido no item IV do 
Art. 4º desta lei fornecerá informações sobre a localização, capacidade de 
produção e espécies produzidas pelos viveiros do Estado, a fim de subsidiar 
a regulamentação do Art. 13 do Plano Estadual de Restauração Ecológica.

Art. 17 O órgão ambiental competente fará gestões junto às universidades, 
escolas técnicas e centros de aprendizagem no âmbito do Plano Estadual de 
Restauração Ecológica para promoção de ações de capacitação, treinamento 
e qualificação de trabalhadores e profissionais para as diferentes áreas da 
cadeia produtiva da restauração florestal.

LEI ESTADUAL Nº 8.538/19
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Art. 18 O Plano Estadual de Restauração Ecológica definirá critérios e as zonas 
prioritárias para implantação de projetos de restauração ecológicos voluntá-
rios ou obrigatórios.

Art. 19 O Plano Estadual de Restauração Ecológica instituirá, num prazo má-
ximo de 24 (vinte e quatro) meses, pelo órgão estadual responsável por sua 
implementação, um Sistema Público de Acompanhamento do Cumprimento de 
Condicionantes de Licenciamento, Reposição Florestal Obrigatória e Medidas 
Compensatórias, permitindo o monitoramento participativo e o aperfeiçoa-
mento do Plano.

Art. 20 O Estado, por meio da Secretaria de Estado do Ambiente e Susten-
tabilidade e da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação envidará esforços 
para apoiar a realização de estudos e experimentos técnico/científicos para 
a identificação e desenvolvimento de novas metodologias para a restauração 
ecológica na Mata Atlântica.

Art. 21 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, em 27 de setembro de 2019.

WILSON WITZEL
Governador

LEI ESTADUAL Nº 8.538/19
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DECRETO ESTADUAL Nº 43.029,  
DE 15 DE JUNHO DE 2011 

REGULAMENTA O PROGRAMA ESTADUAL DE 
CONSERVAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE RECURSOS 
HÍDRICOS - PROHIDRO, PREVISTO NOS ARTIGOS 
5º E 11 DA LEI Nº 3.239, DE 02 DE AGOSTO DE 
1999, QUE INSTITUIU A POLÍTICA ESTADUAL DE 
RECURSOS HÍDRICOS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIA. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atri-
buições constitucionais e legais, tendo em vista o que consta do Processo 
Administrativo nº E-07/000.489/2010, 

CONSIDERANDO: 

- os princípios, diretrizes e instrumentos estabelecidos pela Lei Estadual nº 
3.239, de 02 de agosto de 1999, que institui a Política Estadual de Recursos 
Hídricos, particularmente os artigos 5º e 11; 

- a necessidade de promoção da integridade e conservação ambiental das 
bacias hidrográficas, com inclusão social da população rural em situação de 
vulnerabilidade e da melhoria das condições de uso e ocupação do solo em 
áreas relevantes para a conservação dos recursos naturais; 

- as competências atribuídas ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos - 
CERHI, por força das disposições do artigo 45 da Lei Estadual nº 3.239/99, e  

- que foi atribuído ao Fundo Estadual de Recursos Hídricos - FUNDRHI a im-
plementação dos instrumentos de gestão de recursos hídricos, de domínio do 
Estado do Rio de Janeiro, a teor das determinações previstas no artigo 2º do 
Decreto Estadual nº 35.724, de 18 de junho de 2004; 

DECRETA: 

Art. 1º - Fica estabelecido, no âmbito do Programa Estadual de Conservação e 
Revitalização de Recursos Hídricos - PROHIDRO, o mecanismo de Pagamento 
por Serviços Ambientais, a ser coordenado como um subprograma denomi-
nado PRO-PSA - Programa Estadual de Pagamento por Serviços Ambientais. 
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Art. 2º - São considerados serviços ambientais,  passíveis de retribuição, 
direta ou indireta, monetária ou não, as práticas e iniciativas prestadas por 
possuidores, a qualquer título, de área rural situada no Estado do Rio de 
Janeiro, que  favoreçam a conservação, manutenção, ampliação ou a restau-
ração de benefícios propiciados aos ecossistemas, que se enquadrem em uma 
das seguintes modalidades:

I - conservação e recuperação da qualidade e da disponibilidade das águas; 

II - conservação e recuperação da biodiversidade; 

III - conservação e recuperação das faixas marginais de proteção - FMP; 

IV - seqüestro de carbono originado de reflorestamento das matas ciliares, 
nascentes e olhos d´água para fins de minimização dos efeitos das mudanças 
climáticas globais. 

Art. 3º - As iniciativas do PRO-PSA destinadas a retribuir serviços ambientais 
prestados deverão conter: 

I - os tipos e as características dos serviços ambientais prestados; 

II - os critérios para a seleção das áreas prioritárias; 

III - os critérios de elegibilidade e priorização dos participantes; 

IV - os critérios para o cálculo das retribuições; 

V - as definições dos prazos, mínimos e máximos, a serem observados nos 
contratos; 

VI - os critérios para o monitoramento dos serviços ambientais prestados; 

VII - os mecanismos institucionais para obtenção de recursos financeiros 
destinados à gestão do PRO-PSA. 

Parágrafo único - Os investimentos do PRO-PSA deverão priorizar as áreas 
rurais e de mananciais de abastecimento público, observados os critérios a 
serem aprovados pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CERHI.

Art. 4º - Compete ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CERHI expedir 
as resoluções necessárias à regulamentação do PROPSA. 

Art. 5º - A adesão a qualquer iniciativa do PRO-PSA será voluntária e poderá 
ser formalizada mediante a celebração de contrato, convênio, ou outro ins-
trumento jurídico, a ser firmado entre o prestador do serviço ambiental e o 
órgão competente. 

DECRETO ESTADUAL Nº 43.029/11
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Art. 6º - Os recursos financeiros para a implementação e a manutenção do 
PRO-PSA poderão advir das seguintes fontes, respeitados os seus respectivos 
regulamentos: 

I - recursos provenientes do Fundo Estadual de Recursos Hídricos - FUNDRHI; 

II - doações e transferências de pessoas físicas ou instituições, nacionais ou 
internacionais, públicas ou privadas; 

III - remunerações oriundas de projetos no âmbito do Mecanismo de 
Desenvolvimento Limpo - MDL; 

IV - recursos provenientes do Fundo Estadual de Conservação Ambiental - 
FECAM, mediante a apresentação de projetos específicos; 

V - quaisquer outras receitas, eventuais ou  permanentes, vinculadas aos 
objetivos do PROPSA.

Art. 7º - Fica instituído, no âmbito do PRO-PSA, o Cadastro Estadual de 
Pagamento por Serviços Ambientais, composto, entre outros,  por dados e 
informações relativas às áreas contempladas, beneficiários e serviços ambien-
tais prestados. 

Art. 8º - O Programa Estadual de Conservação e Revitalização de Recursos 
Hídricos - PROHIDRO será coordenado pela Secretaria de Estado do Ambiente. 

Art. 9º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 15 de junho de 2011 

SÉRGIO CABRAL

Governador

DECRETO ESTADUAL Nº 43.029/11
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RESOLUÇÃO CERHIRJ Nº 218,   
DE 16 DE OUTUBRO  DE 2019

DISPÕE SOBRE DIRETRIZES PARA PLANEJAMENTO, 
IMPLEMENTAÇÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 
DE INICIATIVAS PARA PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO 
DE MANANCIAIS.

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 o disposto:

- na Lei Federal n° 12.651, de 25 de maio de 2012, sobre a proteção da vege-
tação nativa, estabelecendo normas gerais sobre a proteção da vegetação, 
áreas de Preservação Permanente e as áreas de Reserva Legal; a exploração 
florestal, o suprimento de matéria-prima florestal, o controle da origem dos 
produtos florestais e o controle e prevenção dos incêndios florestais, e prevê 
instrumentos econômicos e financeiros para o alcance de seus objetivos.

- na Lei Federal n° 11.428, de 22 de dezembro de 2006, sobre a utilização e prote-
ção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica, e que define que a proteção 
e a uti lização do Bioma Mata Atlântica far-se-ão dentro de condições que 
assegurem a manutenção e a recuperação da biodiversidade, vegetação, fauna 
e regime hídrico do Bioma Mata Atlântica para as presentes e futuras gerações; 

- na Lei Estadual nº 3.239, de 02 de agosto de 1999, que institui a Política Estadual 
de Recursos Hídricos; e que define como diretrizes, dentre outras, a gestão sis-
temática dos recursos hídricos, sem dissociação dos aspectos de quantidade 
e qualidade, e das características ecológicas dos ecossistemas; e a integração 
e harmonização, entre si, da política relativa aos recursos hídricos, com as 
de preservação e conservação ambientais, controle ambiental, recuperação 
de áreas degradadas e meteorologia;

- no Art. 5º da Lei Estadual nº 3.239, de 02 de agosto de 1999, que institui os 
instrumentos de gestão de recursos hídricos, entre os quais os Planos de Bacia 
Hidrográfica – PBH´s e o Programa Estadual de Conservação e Revitalização 
de Recursos Hídricos – PROHIDRO;

- no art. 44 da Lei Estadual n° 3.239, de 02 de agosto de 1999, regulamentado 
pelo Decreto Estadual n° 44.115, de 13 de março de 2013, que define que 
compete ao CERHI-RJ, em função das suas finalidades e atribuições normati-
vas, consultivas e deliberativas, supervisionar e promover a implementação 
das diretrizes da Política Estadual de Recursos Hídricos;
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- no Decreto Estadual n° 42.029, de 15 de junho de 2011, que estabelece 
no âmbito do Programa Estadual de Conservação e Revitalização de Recursos 
Hídricos - PROHIDRO, o mecanismo de Pagamento por Serviços Ambientais, 
a ser coordenado como um subprograma denominado PRO-PSA - Programa 
Estadual de Pagamento por Serviços Ambientais;

- no Art. 4º do Decreto Estadual n° 42.029, de 15 de julho de 2011, que define 
que compete ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CERHI-RJ expedir 
as resoluções necessárias à regulamentação do PRO-PSA;

- no Artigo 3° do Decreto Estadual n° 42.029, de 15 de julho de 2011, que 
define que os investimentos do PRO-PSA deverão priorizar as áreas rurais 
e de mananciais de abastecimento público, observados os critérios a serem 
aprovados pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CERHI-RJ.

- na Nota Técnica INEA/DIBAPE/COGET 01/2018, que define a metodologia 
para delimitação de áreas prioritárias para restauração florestal (APRF) em 
áreas de interesse para proteção e recuperação de mananciais (AIPM) para 
abastecimento público no Estado do Rio de Janeiro, e na Nota Técnica GEGET/
DIBAPE/INEA 01/2019, que atualiza as APRFs.

Resolve:

Art. 1º - Esta Resolução estabelece diretrizes para o planejamento, implemen-
tação, monitoramento e avaliação de iniciativas para proteção e recuperação 
de mananciais pelos seguintes instrumentos de gestão dos recursos hídricos:

I. Planos de Bacia dos Comitês de Bacias Hidrográficas do Estado do Rio de Janeiro, 
e subsequentemente seus programas e projetos.

II. Programa Estadual de Conservação e Revitalização de Recursos Hídricos – 
PROHIDRO e do subprograma denominado Programa Estadual de Pagamento 
por Serviços Ambientais – PRO-PSA.

Art. 2º - Para efeito desta Resolução, entende-se por:

I. Manancial: qualquer fonte hídrica superficial ou subterrânea, que possa ser 
utilizada para atender às diversas demandas consuntivas e finalidades;

II. Mananciais de abastecimento público: corpos hídricos subterrâneos ou super-
ficiais, fluentes, emergentes ou em depósito, efetiva ou potencialmente utilizáveis 
para o abastecimento público. Constituem parte integrante dos sistemas de abas-
tecimento de água para consumo, fornecendo água bruta a uma comunidade 
para fins de consumo doméstico, serviços públicos e outros usos;

RESOLUÇÃO CERHI Nº 218/19
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III. Área de mananciais: áreas das bacias contribuintes situadas à montante 
dos pontos de captação, ou seja, as áreas drenantes dos pontos de captação 
de mananciais de abastecimento público;

IV. Áreas prioritárias para investimento: áreas de interesse para proteção e recu-
peração de mananciais, definidas a partir dos pontos de captação de água que 
abastecem a população do município, tanto das sedes urbanas como dos dis-
tritos e que possuem áreas para implementação de projetos de conservação 
e restauração ecológica, dentre outras medidas;

V. Proteção de mananciais: ato de proteger, de defender, de socorrer, de manter 
e de conservar o meio ambiente e os recursos hídricos, em áreas de mananciais, 
para minimizar degradações, utilizando-os racionalmente;

VI. Recuperação de mananciais: ato de promover ações de recuperação de uma 
área de manancial degradada a uma condição não degradada, que pode ser 
diferente de sua condição original, restabelecendo os processos hidrológicos, 
ecológicos e ecossistemas associados;

VII – Iniciativas de proteção e/ou recuperação de mananciais: ação, projeto ou 
programa que vise promover a conservação, manutenção, ampliação ou a restau-
ração dos serviços ecossistêmicos relacionados à água em áreas de manancial, 
contemplando conceitos e terminologias similares como infraestrutura verde, 
infraestrutura natural e soluções baseadas na natureza. Abrange medidas como 
a conservação e restauração florestal, manejo conservacionista do solo e água, 
boas práticas agrícolas ou agropecuárias, pagamento de serviços ambientais, 
saneamento rural, adequação ambiental de imóveis rurais, dentre outros. 

VIII. Restauração florestal: Processo de auxílio ao restabelecimento de um ecos-
sistema que foi degradado, danificado ou destruído, consistindo em atividade 
intencional que desencadeia ou acelera a recuperação da integridade ecológica 
de um ecossistema, de forma natural ou assistida, incluindo um nível mínimo 
de biodiversidade e de variabilidade na estrutura e funcionamento dos processos 
ecológicos, considerando seus valores ecológicos, ambientais e sociais.

Art. 3º - Fazem parte desta Resolução os seguintes elementos apresentados 
nos Anexos:

I. Mapas das Áreas de interesse para proteção e recuperação de mananciais (AIPM) 
no Estado do Rio de Janeiro, por Regiões Hidrográficas, constantes no Anexo I:

a.  Mapa 1 – Região Hidrográfica I - Baía da Ilha Grande

b.  Mapa 2 – Região Hidrográfica II – Guandu

c.  Mapa 3 – Região Hidrográfica III – Médio Paraíba do Sul
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d.  Mapa 4 – Região Hidrográfica IV – Piabanha

e.  Mapa 5 – Região Hidrográfica V – Baía de Guanabara

f.  Mapa 6 – Região Hidrográfica VI – Lagos São João

g.  Mapa 7 – Região Hidrográfica VII –Rio Dois Rios

h.  Mapa 8 – Região Hidrográfica VIII – Macaé e das Ostras

i.  Mapa 9 – Região Hidrográfica IX – Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana  

II. Mapa das Áreas de interesse para proteção e recuperação de mananciais 
(AIPM) no Estado do Rio de Janeiro, classificadas por tamanho, constante no 
Anexo II, Mapa 10.

III. Mapas das Áreas prioritárias para restauração florestal visando à proteção 
e recuperação de mananciais (APRF) no Estado do Rio de Janeiro, por Região 
Hidrográfica, constantes no Anexo III:

a.  Mapa 11 – Região Hidrográfica I - Baía da Ilha Grande

b.  Mapa 12 – Região Hidrográfica II – Guandu

c.  Mapa 13 – Região Hidrográfica III – Médio Paraíba do Sul

d.  Mapa 14 – Região Hidrográfica IV – Piabanha

e.  Mapa 15 – Região Hidrográfica V – Baía de Guanabara

f.  Mapa 16 – Região Hidrográfica VI – Lagos São João

g.  Mapa 17 – Região Hidrográfica VII – Rio Dois Rios

h.  Mapa 18 – Região Hidrográfica VIII – Macaé e das Ostras

i.  Mapa 19 – Região Hidrográfica IX – Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana

Art. 4º - Os instrumentos de gestão de recursos hídricos, digam-se os planos 
de bacias hidrográficas e o PROHIDRO, deverão priorizar que as iniciativas 
para proteção e recuperação de mananciais sejam desenvolvidas em Áreas 
de Interesse para Proteção e Recuperação de Mananciais (AIPMs).

§ 1º Constituem áreas de interesse para proteção e recuperação de mananciais 
(AIPM) as áreas contribuintes situadas à montante dos pontos de captação 
de manan ciais estratégicos para o abastecimento público no Estado do Rio 
de Janeiro, identificadas no Anexo I, mapas 1 a 9.

§ 2º De modo a orientar a concepção e desenho de estratégias regionais e locais 
de proteção de mananciais de abastecimento público, as AIPM são classificadas 
por tamanho, de acordo com o Anexo II, mapa 10.
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§ 3º A classificação por tamanho das AIPMs deverá ser analisada junto a outros 
critérios relevantes para a concepção e desenho de estratégias regionais e locais 
de proteção de mananciais, tais como pressões e demandas sobre os recursos 
hídricos; nível de sobreposição de áreas de mananciais; população beneficiada, 
dinâmica do uso e ocupação do solo e padrão fundiário da área; grau de mobili-
zação da população residente; disponibilidade de recursos e capacidades locais.

Art. 5º - As áreas prioritárias para restauração florestal visando à proteção e recupe-
ração de mananciais (APRF) constituem áreas prioritárias para investimentos 
e interven ções dos planos de bacia e subsequente projetos dos comitês, 
PROHIDRO, e PRO-PSA considerando critérios relacionados à maior potencialidade 
ambiental para a restau ração florestal e de maior pressão sobre os recursos hídri-
cos em áreas de interesse para proteção e recuperação de mananciais.

Parágrafo Único: As áreas prioritárias para restauração florestal visando à prote-
ção e recuperação de mananciais (APRF) no Estado do Rio de Janeiro encontram-se 
identificadas por Região Hidrográfica, no Anexo III, mapas 11 a 19.

Art. 6º - A atualização das áreas de interesse para proteção e recuperação 
de mananciais (AIPM) e das áreas prioritárias para restauração florestal visando 
à proteção e recuperação de mananciais (APRF) deverá ser realizada num 
prazo mínimo de 5 anos. 

§ 1º - Caberá ao INEA desenvolver os estudos e subsídios para a atualização 
das áreas de interesse para proteção e recuperação de mananciais (AIPM), 
da classificação das AIPMs por tamanho e das áreas prioritárias para restauração 
florestal visando à proteção e recuperação de mananciais (APRF).

§ 2º - Revisões e alterações parciais ou pontuais, mediante circunstâncias 
supervenientes, poderão ser propostas a qualquer tempo pelos órgãos que 
integram o Sistema Estadual de Recursos Hídricos e incorporadas à base de dados 
sobre os pontos de captação de água, AIPM e APRF.

§ 3º - Os Comitês de Bacias Hidrográficas poderão apresentar estudos com-
plementares visando o detalhamento dos critérios das áreas de interesse para 
proteção e recuperação dos mananciais.

§ 4° - Caberá ao CERHI-RJ avaliar e aprovar a atualização das áreas de interesse 
para proteção e recuperação de mananciais de abastecimento público (AIPM) 
e das áreas prioritárias para restauração florestal (APRF).

Art. 7º - As iniciativas de restauração florestal, reflorestamento para fins am-
bientais e recuperação de áreas degradadas executadas pelos Comitês de Bacia 
Hidrográfica e no âmbito do PROHIDRO e do PRO-PSA deverão:
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§ 1º - Eleger as Áreas Prioritárias para Restauração Florestal nas AIPMs na 
região de sua abrangência, delimitadas pelo INEA, seguindo sempre o nível 
mais alto de prioridade estabelecido pelo órgão ambiental.

§ 2º - Seguir as orientações, diretrizes e critérios sobre elaboração, execução 
e monitoramento de projetos de restauração florestal no estado do Rio de Janeiro, 
estabelecidos pelo Sistema Estadual de Monitoramento e Avaliação da Restauração 
Florestal (SEMAR), e instituído pela  Resolução INEA n° 143, de 14 de junho de 2017, 
ou resolução substitutiva atualizada pelo órgão ambiental.

§ 3º - Possuir monitoramento periódico, que deverá ser apresentado anualmente 
ao Comitê de Bacia Hidrográfica na forma de Relatório de Monitoramento.

Art. 8º - Os projetos com fins de pesquisa científica ficam desobrigados de seguir 
os parâmetros os mínimos de gestão florestal mediante justificativa e aprovação do 
CERHI-RJ. 

Art. 9º - Fica instituído o Cadastro Estadual de Iniciativas de Proteção e Recupe-
ração de Mananciais (CEPRM).

§ 1° - O CEPRM tem como objetivos integrar, gerenciar e compartilhar dados 
e informações alfanuméricas e geoespaciais das AIPMs, APRFs e das iniciativas 
de proteção e recuperação de mananciais do Estado do Rio de Janeiro. 

§ 2° -  O CEPRM será implementado e gerenciado pelo INEA, e cujos dados 
serão disponibilizados no portal eletrônico www.inea.rj.gov.br/mananciais. 

§ 3° - Os dados e informações relacionadas à restauração florestal deverão 
ser encaminhados periodicamente à Gerência do Serviço Florestal do INEA, 
para atualização da base de dados de iniciativas no Estado do Rio de Janeiro, 
disponibilizada no portal eletrônico www.restauracaoflorestalrj.org.

Art. 10 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 16 de outubro de 2019.

RENATA BLEY DA SILVEIRA 
 DE OLIVEIRA

Secretária Executiva do CERHI-RJ

MARIA APARECIDA BORGES 
PIMENTEL VARGAS

Presidente do CERHI-RJ
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RESOLUÇÃO CERHIRJ Nº 227,  
24  DE  JUNHO DE 2020

DISPÕE SOBRE O CADASTRO ESTADUAL DE PAGA
MENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS – PROPSA. 

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:

- o disposto na Lei Estadual nº 3.239, de 02 de agosto de 1999, que institui 
a Política Estadual de Recursos Hídricos e o Programa Estadual de Conservação 
e Revitalização de Recursos Hídricos – PROHIDRO como instrumento de ges-
tão dos recursos hídricos;

- o disposto no Decreto Estadual nº 42.029, de 15 de junho de 2011, que 
estabelece no âmbito do Programa Estadual de Conservação e Revitalização 
de Recursos Hídricos - PROHIDRO, o mecanismo de Pagamento por Serviços 
Ambientais, a ser coordenado como um subprograma denominado PRO-PSA 
- Programa Estadual de Pagamento por Serviços Ambientais; 

- o disposto no art. 4º do Decreto Estadual n° 42.029, de 15 de junho de 2011, que 
define a competência do Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CERHI-RJ para 
expedir as resoluções necessárias à regulamentação do PRO-PSA; 

- o disposto no art. 7º do Decreto Estadual nº 42.029, de 15 de junho de 2011, 
que institui, no âmbito do PRO-PSA, o cadastro estadual de Pagamento por 
Serviços ambientais, composto, entre outros, por dados e informações rela-
tivas às áreas contempladas, beneficiários e serviços ambientais prestados,

Resolve:

Art. 1º - Esta resolução define objetivos e procedimentos para o estabeleci-
mento do Cadastro Estadual de Pagamento por Serviços Ambientais - CPSA. 

Art. 2º - Para efeito desta Resolução, entende-se por:

I- Serviços Ecossistêmicos: benefícios que o ser humano obtém dos ecossistemas;

II-  Serviços Ambientais: às práticas e iniciativas prestadas por possuidores, a qualquer 
título, de área situada no Estado do Rio de Janeiro, que favoreçam a con servação, 
manutenção, ampliação ou restauração de serviços ecossistêmicos;
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III - Pagamento por Serviços Ambientais: retribuição direta ou indireta, 
monetária ou não, conferida a possuidores, a qualquer título, de área situada 
no Estado do Rio de Janeiro, que prestem serviços ambientais, nas modalida-
des estabelecidas pelo Decreto 42.029/2011; 

IV - Iniciativa de PSA: ação, projeto ou programa que viabilize a retribuição ao 
possuidor de área pela prestação de serviços ambientais;

V - Cadastro Estadual de Pagamentos por Serviços Ambientais – CPSA: plata-
forma para registro e compartilhamento de dados e informações alfanuméri-
cas e geoespaciais das iniciativas de PSA no Estado do Rio de Janeiro.

Art. 3º - O Cadastro Estadual de Pagamentos por Serviços Ambientais – CPSA 
tem como objetivos integrar, gerenciar e compartilhar dados e informações 
das iniciativas de PSA implementadas no Estado do Rio de Janeiro, contem-
plando minimamente os seguintes temas:

I - arranjo institucional;

II - modalidades de serviços ambientais contemplados;

III - área em que será estabelecida a iniciativa de PSA;

IV - critérios utilizados para a definição da área; 

V - população beneficiada;

VI - metas de mobilização e intervenção;

VII - resultados relativos a propriedades mobilizadas e ações implantadas; 

VIII - metodologia e resultados de monitoramento das intervenções da inicia-
tiva de PSA;

IX - metodologia e resultados de monitoramento dos serviços ambientais 
contemplados;

X - investimentos previstos e realizados.

Parágrafo único: O cadastro será composto pelo registro da iniciativa, que 
abrangerá os incisos I a VI, as metodologias de monitoramento (incisos VIII 
e IX) e os investimentos previstos (inciso X); e pelos relatórios de resultados 
e investimentos, que abrangerão os resultados mencionados nos incisos VII, 
VIII e IX, e investimentos realizados (inciso X). 

Art. 4º - O CPSA será implementado e gerenciado pelo INEA.
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Art. 5º - As instituições responsáveis pelas iniciativas de PSA implementadas 
no Estado do Rio de Janeiro deverão realizar o registro e apresentar os relató-
rios de resultados e investimentos no sítio eletrônico do CPSA.

§ 1º O registro e os relatórios de resultados e investimentos do CPSA abran-
gem o preenchimento de campos alfanuméricos e envio de documentos, 
tabelas, figuras e dados geoespaciais relacionados aos temas citados no art. 3º, 
conforme padrão a ser definido pelo INEA.

§2º A responsabilidade pela realização do registro e apresentação dos relatórios 
é de todas as instituições que participam diretamente da iniciativa e é solidária. 

Art. 6º - O registro e os relatórios de resultados e investimentos das iniciativas 
de PSA deverão ser realizados nos seguintes prazos: 

I - O registro de iniciativa de PSA implementada ou em execução no Estado 
do Rio de Janeiro deve ser realizado em até 90 dias após implantação do sítio 
eletrônico do CPSA;

II - O registro de nova iniciativa de PSA no Estado do Rio de Janeiro deve ser 
realizado em até 90 dias após o início da execução da iniciativa;  

III - A atualização do registro, em caso de alteração da informação fornecida, 
pode ser realizada a qualquer momento, e obrigatoriamente anualmente, até 
31 de dezembro;

IV - Os relatórios de resultados e investimentos deverão ser realizados anual-
mente, até 31 de dezembro.

Art. 7º - O INEA irá notificar as instituições responsáveis pela iniciativa de PSA 
no Estado do Rio de Janeiro nos seguintes casos, em até 30 dias:

I) Da não realização ou atualização do registro, ou não apresentação do rela-
tório de resultados e investimentos nos prazos mencionados no Art. 6º;

II) Da identificação de inconsistências no registro ou atualização do CPSA;

III) Da necessidade de informações complementares. 

Parágrafo único: A instituição responsável terá o prazo até 60 dias, a partir 
da data de recebimento da notificação para prestar esclarecimentos, realizar 
correções e enviar informações.

Art. 8º - O INEA terá um prazo de 120 dias para implantar o sítio eletrônico do CPSA. 

Art. 9º - Os dados e informações geoespaciais relacionados ao CPSA deverão 
ser disponibilizados no portal GEOINEA. 
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Art. 10º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 24 de Junho de 2020

MARIA APARECIDA BORGES PIMENTEL VARGAS

Presidente do Conselho Estadual de Recursos Hídricos
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RESOLUÇÃO INEA N° 158, 
 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2018.

INSTITUI O PROGRAMA DE PROTEÇÃO E RECU
PERAÇÃO DE MANANCIAIS NO ESTADO DO RIO 
DE JANEIRO – PACTO PELAS ÁGUAS.

O PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETOR DO INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE 
(INEA), reunido no dia 14 de novembro 2018, no uso das atribuições legais que 
lhe confere a Lei Estadual nº 5.101, de 04 de outubro de 2007, o art. 8°, XVIII do 
Decreto Estadual n° 41.628, de 12 de janeiro de 2009, na forma que orienta 
o Parecer RD n.º 02/2009, da Procuradoria do INEA e conforme processo 
administrativo E-07/002.5454/2018,

Considerando:

- O disposto no caput do artigo 225, da Constituição Federal, e artigo 261 da 
Constituição Estadual, que preceitua que todos têm direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, impondo-se ao Poder Público e à coletividade 
o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações;

- O disposto no artigo 23, incisos VI e VII, da Constituição Federal, que atribui à 
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios a competência comum 
para proteção do meio ambiente e combate à poluição em qualquer de suas forma

- O disposto no artigo 261, da Constituição Estadual;

- O disposto na Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, que dispõe sobre 
a Política Nacional do Meio Ambiente, e nas demais normas vigentes 
relativas à biodiversidade;

- O disposto na Lei nº 11.428, de 22 de dezembro de 2006, que dispõe sobre 
a utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica;

- O disposto na Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012, que dispõe sobre a pro-
teção da vegetação nativa;

- O disposto na Lei nº 9.433, de 08 de janeiro de 1997, que institui a Política 
Nacional de Recursos Hídricos, que estabelece como uso prioritário dos re-
cursos hídricos o consumo humano e a dessedentação de animais, e dentre 
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seus objetivos, devendo assegurar à atual e às futuras gerações a necessária dis-
ponibilidade de água, em padrões de qualidade adequados aos respectivos usos;

- O disposto na Lei Estadual nº 3.239, de 02 de agosto de 1999, que institui  
a Política Estadual de Recursos Hídricos; e que institui como instrumento 
de gestão de recursos hídricos o Programa Estadual de Conservação e Revi-
talização de Recursos Hídricos - PROHIDRO;

- O disposto no Decreto Estadual nº 42.029 de 15 de junho de 2011, que 
estabelece no âmbito do Programa Estadual de Conservação e Revitalização 
de Recursos Hídricos - PROHIDRO, o mecanismo de Pagamento por Serviços 
Ambientais, a ser coordenado como um subprograma denominado PRO-PSA - 
Programa Estadual de Pagamento por Serviços Ambientais;

- Da importância da recuperação, à conservação e à proteção dos recursos 
hídricos, em especial, das áreas de interesse para proteção e recuperação 
de mananciais de abastecimento público, de modo a garantir a necessária 
disponibilidade dos recursos naturais, em padrões de qualidade adequados;

- Da importância da recuperação e conservação do solo e da vegetação nativa 
para promover o acesso seguro e sustentável da água para o consumo humano;

- Da necessidade de promover a integração e sinergia das iniciativas e projetos 
em torno da restauração e proteção de bacias hidrográficas;

- Da necessidade da definição de diretrizes, critérios e parâmetros para subsidiar 
os trabalhos e projetos técnicos de recuperação de mananciais, seja de forma 
compulsória, voluntária ou oriunda de financiamento pelo Poder Público;

- Da necessidade de sistematizar e disponibilizar os dados relativos a iniciativas para 
recuperação, conservação e proteção dos mananciais no Estado do Rio de Janeiro.

Resolve:

 

CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º - Esta Resolução institui o Programa de Proteção e Recuperação de 
Mananciais – denominado Pacto pelas Águas e define as ações e os instru-
mentos para o alcance de seus objetivos.

§ 1º O Programa Pacto pelas Águas tem como objetivos:
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I. Proteger e recuperar mananciais estratégicos de abastecimento do Estado 
do Rio de Janeiro, de modo a garantir bem-estar humano, a segurança hídrica 
e a saúde dos ecossistemas associados à água a médio e longo prazo.

II. Promover e apoiar iniciativas de conservação florestal, restauração flores-
tal, conversão produtiva e conservação da água e do solo; pagamento por 
serviços ambientais e subsídios ao planejamento e ordenamento territorial 
em áreas de mananciais de abastecimento público.

§ 2º Constituem ações a serem promovidas e apoiadas pelo Programa Pacto 
pelas Águas:

I. Promover estudos e subsídios para o planejamento e ordenamento territorial 
em áreas de mananciais de abastecimento público;

II. Promover e apoiar a iniciativas de proteção e recuperação de mananciais, 
abrangendo medidas de conservação florestal, restauração florestal, conver-
são produtiva, boas práticas e conservação da água e do solo;

III. Promover e apoiar as iniciativas de Pagamento por Serviços Ambientais 
(PSA) desenvolvidas no âmbito do Programa Estadual de Pagamento por 
Serviços Ambientais – PRO-PSA, em áreas de interesse para proteção e recu-
peração de mananciais de abastecimento público;

IV. Promover e apoiar a adequação ambiental das propriedades rurais, por meio do 
Cadastro Ambiental Rural - CAR e do Programa de Regularização Ambiental – PRA;

V. Apoiar, coordenar, executar, monitorar e/ou avaliar projetos de restauração 
florestal no estado do Rio de Janeiro, provenientes de demandas não volun-
tárias e voluntárias, em áreas de interesse para proteção e recuperação de 
mananciais de abastecimento público.

§ 3º O Programa Pacto pelas Águas será regido por diretrizes que:

I. Promovam iniciativas que adotem a bacia hidrográfica como unidade de 
planejamento e gestão;

II. Promovam iniciativas e intervenções em áreas de interesse para proteção 
e recuperação de mananciais de abastecimento público;

III. Contribuem para manutenção, recuperação ou aumento da provisão de 
serviços ecossistêmicos associados à água e para a conservação e recuperação 
dos recursos hídricos.

IV. Privilegiem estratégias de implementação que visem otimizar do uso de 
recursos públicos e promover o efetivo alcance dos resultados;
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V. Desenvolvam, sempre que possível, com o apoio e participação de instituições 
públicas e privadas de atuação regional e local, a integração e complementa-
ridade de esforços de iniciativas e de políticas públicas existentes.

VI. Promova a transparência e disponibilização de dados e informações junto 
à sociedade.

§ 4° Constituem instrumentos do Programa Pacto pelas Águas:

I. O Cadastro Ambiental Rural – CAR;

II. O Banco Público de Áreas para Restauração – BANPAR, instituído pela 
Resolução INEA nº 140 de 20 de julho de 2016;

III. O Mecanismo Financeiro de Compensação Florestal, instituído pela Lei 
Estadual nº 7.061 de 25 de setembro de 2015;

IV. O Cadastro Estadual de PSA, estabelecido através do Decreto Estadual 
nº 42.029 de 15 de junho de 2011;

V. O Portal da Restauração Florestal Fluminense, no endereço eletrônico 
www.restauraçãoflorestalrj.org;

VI. O Portal GEOINEA, no endereço eletrônico www.inea.rj.gov.br/ portalgeoinea;

VII. O Portal Pacto pelas Águas, no endereço eletrônico www.inea.rj.gov.br/ 
mananciais.

Art. 2° - Para efeito desta Resolução, entende-se por:

I. Manancial: qualquer fonte hídrica superficial ou subterrânea, que possa ser 
utilizada para atender às diversas demandas consuntivas e finalidades.

II. Mananciais de abastecimento público: corpos hídricos subterrâneos ou 
superficiais, fluentes, emergentes ou em depósito, efetiva ou potencialmente 
utilizáveis para o abastecimento público. Constituem parte integrante dos sis-
temas de abastecimento de água para consumo, fornecendo água bruta a uma 
comunidade para fins de consumo doméstico, serviços públicos e outros usos;

III. Área de mananciais: áreas das bacias contribuintes situadas à montante 
dos pontos de captação, ou seja, as áreas drenantes dos pontos de captação 
de mananciais de abastecimento público;

IV. Proteção de mananciais: ato de proteger, de defender, de socorrer, de 
manter e de conservar o meio ambiente e os recursos hídricos, em áreas de 
mananciais, para minimizar degradações, utilizando-os racionalmente;
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V. Recuperação de mananciais: ato de promover ações de recuperação de uma 
área de manancial degradada a uma condição não degradada, que pode ser 
diferente de sua condição original, restabelecendo os processos hidrológicos, 
ecológicos e ecossistemas associados;

VI. Cadastro Ambiental Rural - CAR: registro público eletrônico de âmbito na-
cional, obrigatório para todos os imóveis rurais, com a finalidade de integrar 
as informações ambientais das propriedades e posses rurais, compondo base 
de dados para controle, monitoramento, planejamento ambiental e econômico 
e combate ao desmatamento;

VII. Banco Público de Áreas para Restauração - BANPAR: ferramenta com o objetivo 
de cadastrar áreas disponíveis para restauração e fomentar as ações de res-
tauração florestal no Estado do Rio de Janeiro;

Art. 3° - Fazem parte desta Resolução os seguintes elementos apresentados 
nos Anexos:

I. Mapas das Áreas de interesse para proteção e recuperação de mananciais (AIPM) 
no Estado do Rio de Janeiro, por Regiões Hidrográficas, constantes no Anexo I:

a. Mapa 1 – Região Hidrográfica I - Baía da Ilha Grande

b. Mapa 2 – Região Hidrográfica II – Guandu

c. Mapa 3 – Região Hidrográfica III – Médio Paraíba do Sul

d. Mapa 4 – Região Hidrográfica IV – Piabanha

e. Mapa 5 – Região Hidrográfica V – Baía de Guanabara

f. Mapa 6 – Região Hidrográfica VI – Lagos São João

g. Mapa 7 – Região Hidrográfica VII –Rio Dois Rios

h. Mapa 8 – Região Hidrográfica VIII – Macaé e das Ostras

i. Mapa 9 – Região Hidrográfica IX – Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana

II. Mapa das Áreas de interesse para proteção e recuperação de mananciais 
(AIPM) no Estado do Rio de Janeiro, classificadas por tamanho, constante no 
Anexo II, Mapa 10.

III. Mapas das Áreas prioritárias para restauração florestal visando à proteção 
e recuperação de mananciais (APRF) no Estado do Rio de Janeiro, por Região 
Hidrográfica, constantes no Anexo III:
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a. Mapa 11 – Região Hidrográfica I - Baía da Ilha Grande

b. Mapa 12 – Região Hidrográfica II – Guandu

c. Mapa 13 – Região Hidrográfica III – Médio Paraíba do Sul

d. Mapa 14 – Região Hidrográfica IV – Piabanha

e. Mapa 15 – Região Hidrográfica V – Baía de Guanabara

f. Mapa 16 – Região Hidrográfica VI – Lagos São João

g. Mapa 17 – Região Hidrográfica VII – Rio Dois Rios

h. Mapa 18 – Região Hidrográfica VIII – Macaé e das Ostras

i. Mapa 19 – Região Hidrográfica IX – Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana

CAPÍTULO II
DAS ÁREAS DE INTERESSE PARA PROTEÇÃO  
E RECUPERAÇÃO DE MANANCIAIS (AIPM)

Art. 4° - Constituem áreas de interesse para proteção e recuperação de ma-
nanciais (AIPM) as áreas contribuintes situadas à montante dos pontos de 
captação de mananciais estratégicos para o abastecimento público no Estado 
do Rio de Janeiro, identificadas no Anexo I, mapas 1 a 9.

§ 1º - As áreas de interesse para proteção e recuperação de mananciais - AIPM 
constituem as áreas focais do Programa Pacto pelas Águas, nas quais serão prio-
rizadas o desenvolvimento de iniciativas contemplando medidas de conservação 
florestal, restauração florestal, conversão produtiva, boas práticas, conservação 
da água e do solo, pagamento por serviços ambientais e ordenamento territorial.

§ 2º - O INEA promoverá a atualização das áreas de interesse para proteção 
e recuperação de mananciais (AIPM) mediante necessidade de ajuste, revisão 
e complementação.

Art. 5° - De modo a orientar a concepção e desenho de estratégias regionais 
e locais de proteção de mananciais de abastecimento público, as AIPM são 
classificadas por tamanho, de acordo com o Anexo II, mapa 10.

§ 1º - O tamanho das AIPMs indicam maior ou menor favorabilidade e via-
bilidade de implementação de estratégias de proteção de mananciais por 
Região Hidrográfica, sendo recomendada a atuação em bacias de até 120.000 
hectares, e a priorização de bacias de menor tamanho.
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§ 2º - A classificação por tamanho deve ser analisada junto a outros critérios rele-
vantes para a concepção e desenho de estratégias regionais e locais de proteção 
de mananciais, tais como pressões e demandas sobre os recursos hídricos; nível 
de sobreposição de áreas de mananciais; população beneficiada, dinâmica do uso 
e ocupação do solo e padrão fundiário da área; grau de mobilização da população 
residente; disponibilidade de recursos e capacidades locais; dentre outros.

CAPÍTULO III
DAS ÁREAS PRIORITÁRIAS PARA RESTAURAÇÃO FLORESTAL VISANDO  

À PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MANANCIAIS (APRF)

Art. 6° - As áreas prioritárias para restauração florestal visando à proteção e 
recuperação de mananciais (APRF) no Estado do Rio de Janeiro encontram-se 
identificadas por Região Hidrográfica, no Anexo III, mapas 11 a 19.

§ 1º - Os projetos de restauração florestal promovidos ou apoiados pelo Programa 
Pacto pelas Águas deverão priorizar as intervenções nas áreas prioritárias para 
restauração florestal visando à proteção e recuperação de mananciais (APRF).

§ 2º - Os projetos decorrentes do Mecanismo Financeiro de Compensação Florestal 
deverão ser direcionados para as Áreas Prioritárias para Restauração Florestal, 
respeitadas as hipóteses nas quais a legislação dispuser em outro sentido.

§ 3º - O INEA promoverá a atualização das áreas prioritárias para restauração 
florestal visando à proteção e recuperação de mananciais (APRF) mediante 
necessidade de ajuste, revisão e aprimoramento.

CAPÍTULO IV
DAS MEDIDAS APOIADAS PELO PROGRAMA

Art. 7° - São medidas promovidas e apoiadas pelo Programa:

I. Conservação florestal;

II. Restauração florestal;

III. Conversão Produtiva e apoio a negócios rurais sustentáveis;

IV. Conservação de solo e água.
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Art. 8° - Entende-se por conservação florestal o conjunto de medidas promo-
vidas para assegurar a integridade e qualidade dos remanescentes de vegetação 
nativa em áreas de interesse para proteção e recuperação de mananciais, tais como:

I. Mecanismos e instrumentos para conservação da vegetação nativa:

a. Criação, ampliação e implantação de Unidades de Conservação em áreas de 
interesse para proteção e recuperação de mananciais;

b. Aprovação de áreas de Reserva Legal;

c. Pagamento por serviços ambientais para conservação;

d. Ações de monitoramento sistemático para prevenção e combate ao desma-
tamento e incêndios florestais.

II. Ações para integridade e melhoria da qualidade dos remanescentes:

a. Gerenciamento de risco para áreas de conservação de remanescentes flores-
tais com intensa pressão com isolamento por meio da implantação de cercas;

b. Gerenciamento de risco para áreas de conservação de remanescentes flo-
restais vulneráveis a incêndios florestais por meio da implantação de aceiros;

c. Enriquecimento por meio do plantio de espécies climáticas e secundárias 
tardias atrativas de fauna, raras e/ou ameaçadas de extinção.

Art. 9° - Entende-se por restauração florestal o processo de auxílio ao resta-
belecimento de um ecossistema que foi degradado, danificado ou destruído, 
consistindo em atividade intencional que desencadeia ou acelera a recu-
peração da integridade ecológica de um ecossistema, de forma natural ou 
assistida, promovido por meio das seguintes ações:

I. Gerenciamento de risco para áreas em restauração com intensa pressão 
com isolamento por meio da implantação de cercas;

II. Gerenciamento de risco para áreas em restauração vulneráveis a incêndios 
florestais por meio da implantação de aceiros;

III. Controle de pragas, formigas, espécies invasoras ou exóticas ou podas de 
condução de espécies escandentes ou arbóreas;

IV. Recuperação do solo, no caso de área com alto grau de compactação 
e baixa fertilidade;

V. Restauração florestal por meio da condução da regeneração natural, 
plantio total ou outras técnicas que promovam o recobrimento do solo e a 
recuperação da estrutura e funcionalidade do ecossistema.
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Art. 10 - Entende-se pelo processo de conversão produtiva aquele em que 
áreas de baixa produtividade, principalmente pastagens, são convertidas em 
sistemas de maior funcionalidade ecológica e econômica, por meio da im-
plantação de sistemas agroflorestais, silvipastoris, agrosilvipastoris e consór cios 
florestais, integrando espécies arbóreas nativas ou consórcios de espécies 
nativas e exóticas para exploração sustentável.

Art. 11 - Entende-se por apoio a negócios rurais sustentáveis as ações de 
capacitação, assistência técnica, investimento e/ou financiamento voltadas 
para o fortalecimento de proprietários ou possuidores de imóveis rurais que 
adotam boas práticas agropecuárias nos seus sistemas de produção.

Art. 12 - Entende-se por conservação do solo e água o conjunto de práticas 
promovidas para assegurar à água o maior nível energético possível no sistema 
hidrológico, garantindo a infiltração da água no solo e minimizando o processo 
erosivo com o uso integrado de técnicas que considerem o ambiente como 
um todo, abrangendo práticas edáficas, vegetativas e mecânicas.

Parágrafo Único: O tipo de manejo conservacionista a ser adotado deve 
observar a relação custo/benefício e a eficácia de abatimento da erosão e do 
aumento da infiltração de água no solo.

CAPÍTULO V
DAS INICIATIVAS DE PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS (PSA)

 

Art. 13 - O Programa promoverá e apoiará iniciativas no âmbito do PRO-PSA 
- Programa Estadual de Pagamento por Serviços Ambientais, subordinado ao Pro-
grama Estadual de Conservação e Revitalização de Recursos Hídricos - PROHIDRO, 
conforme estabelecido pelo Decreto Estadual nº 42.029 de 15 de junho de 2011.

CAPÍTULO VI
DOS ESTUDOS E SUBSÍDIOS AO PLANEJAMENTO E ORDENAMENTO TERRITORIAL

Art. 14 - O Programa promoverá e apoiará o desenvolvimento de estudos 
e mapeamentos para subsidiar o planejamento e o ordenamento territorial 
em áreas de mananciais, tais como:
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I. Estudos para delimitação e atualização de áreas de interesse para proteção 
e recuperação de mananciais e de áreas prioritárias para intervenção;

II. Estudos para disciplinamento do uso e ocupação do solo visando à manu-
tenção da qualidade ambiental das áreas de manancial.

CAPÍTULO VII
DO CADASTRO AMBIENTAL RURAL  CAR E O PROGRAMA  

DE REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL – PRA

Art. 15 - As iniciativas promovidas e apoiadas pelo Programa devem contribuir 
para a regularização ambiental dos imóveis rurais por meio do cadastramento 
dos imóveis rurais no Cadastro Ambiental Rural - CAR e da implantação dos 
Programas de Regularização Ambiental – PRA.

Parágrafo Único: Os imóveis rurais contemplados pelas iniciativas promovidas 
e apoiadas pelo programa deverão estar em regularidade com a legislação 
ambiental ou em processo de adequação devidamente comprovado.

CAPÍTULO VIII
DA RESTAURAÇÃO FLORESTAL

Art. 16 - O INEA, respeitadas as hipóteses nas quais a legislação dispuser 
em outro sentido, destinará o cumprimento de obrigações de restauração 
florestal originária de demandas não voluntárias, tais como autorização para 
supressão de vegetação, condicionantes de processos de licenciamento am-
biental, termos de ajustamento de conduta e outras obrigações de restaurar 
a vegetação nativa no território estadual, prioritariamente em áreas de inte-
resse para proteção e recuperação de mananciais de abastecimento público.

CAPÍTULO IX 
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 17 - Os recursos financeiros para a implementação e a manutenção do Programa 
poderão advir das seguintes fontes, respeitados os seus respectivos regulamentos:
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I. Recursos provenientes do Fundo Estadual de Recursos Hídricos - FUNDRHI;

II. Mecanismo Financeiro de Compensação Florestal;

III. Doações e transferências de pessoas físicas ou instituições, nacionais ou 
internacionais, públicas ou privadas;

IV. Recursos provenientes do Fundo Estadual de Conservação Ambiental - 
FECAM, mediante a apresentação de projetos específicos;

V. Quaisquer outras receitas, eventuais ou permanentes, vinculadas aos 
objetivos do Programa.

Art. 18 – O Programa Pacto pelas Águas será coordenado pelo Instituto 
Estadual do Ambiente, através da Diretoria de Biodiversidade, Áreas 
Protegidas e Ecossistemas (DIBAPE).

Art. 19 – A adesão de iniciativas públicas ou privadas junto ao Programa Pacto 
pelas Águas será voluntária e poderá ser formalizada mediante a celebração 
de Acordo de Cooperação Técnica ou outro instrumento jurídico, a ser firmado 
entre a instituição coordenadora responsável e o INEA.

Art. 20 – As informações relativas às iniciativas de recuperação e/ou proteção 
de mananciais apoiadas pelo INEA estarão disponíveis no portal eletrônico 
www.inea.rj.gov.br/portal/mananciais.

Art. 21 - Caberá à Gerência de Publicações e Acervo Técnico (GEPAT), publi-
car os Anexos I, II e III, no site do Inea ( www.inea.rj.gov.br ), “Um Clique” / 
Boletins de Serviços.

Art. 22. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, ficando 
revogadas todas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 27 de novembro de 2018.

MARCUS DE ALMEIDA LIMA
Presidente do Conselho Diretor do INEA
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ANEXO I 
ÁREAS DE INTERESSE PARA PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO  
DE MANANCIAIS (AIPMS) NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

AIPM Sistema de 
Abastecimento

Municípios 
Atendidos

Nome do Curso 
D'água

Área da 
AIPM 
(ha)

1 Sistema Pedra Branca

Paraty

Rio da Pedra 
Branca 1.766,98

2 Sistema Caboclo Sistema Caboclo 18,2

3 Sistema Corisco Rio do 
Corisquinho 1.205,58

Mapa 1. Áreas de Interesse para proteção e recuperação de mananciais da 
Região Hidrográfica I - Baía da Ilha Grande

Quadro 1 – Caracterização dos Pontos de Captação de Abastecimento de Água 
e respectivas Áreas de Interesse para Proteção e Recuperação de Mananciais – 
AIPM na RH I – Baía de Ilha Grande
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AIPM Sistema de 
Abastecimento

Municípios 
Atendidos

Nome do Curso 
D'água

Área da 
AIPM 
(ha)

4 Sistema Cabo 
Severino

Angra dos Reis

Rio Cabo Severino 445,16

5 Sistema Sapinhatuba Toca do Morcego 7,59
6 Sistema Sapinhatuba Salvador 34,76
7 Sistema Centro Julia 9,93
8 Sistema Centro Abel 10,97

9 Sistema Ponta do 
Cantador - 12,89

10 Sistema Vila Velha - 22,97
11 Sistema Bonfim - 25,36

12 Sistema Camorim 
Pequeno - 73,02

13 Sistema Camorim 
Grande

Afluente do Rio 
Camorim 38,8

14 Sistema Camorim 
Grande

Afluente do Rio 
Camorim 42,96

15 Sistema Camorim 
Grande Rio Camorim 91,93

16 Sistema Lambicada - 13,77
17 Sistema Jacuecanga - 104,14

18 Sistema Caputera I
Afluente do 
Rio Jacuecanga 
- Vitinho

41,06

19 Sistema Caputera II Afluente do Rio 
Caputera 14,13

20 Sistema Monsuaba Córrego de 
Monsuaba 131,19

21 Sistema Monsuaba Paiolzinho 67,47
22 Sistema Paraíso Paraiso 14,24
23 Sistema Biscaia - 55,43
24 Sistema Garatucaia Rio Garatucaia 107,63
25 Sistema Garatucaia - 148,94
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AIPM Sistema de 
Abastecimento

Municípios 
Atendidos

Nome do Curso 
D'água

Área da 
AIPM 
(ha)

1 Sistema Guandu

Belford Roxo
Duque de Caxias
Japeri 
Nilópolis
São João de Meriti 
Nova Iguaçu
Queimados
Rio de Janeiro 
Mesquita

Rio Guandu 498.731

Mapa 2. Áreas de Interesse para proteção e recuperação de Mananciais da 
Região Hidrográfica II – Guandu

Quadro 2 – Caracterização dos Pontos de Captação de Abastecimento de Água 
e respectivas Áreas de Interesse para Proteção e Recuperação de Mananciais 
– AIPM na RH II – Guandu
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AIPM Sistema de 
Abastecimento

Municípios 
Atendidos

Nome do Curso 
D'água

Área da 
AIPM 
(ha)

2 Sistema Lajes

Itaguai Paracambi 
Seropédica 
Queimados Japeri
Nova Iguaçu
Rio de Janeiro

Ribeirão das 
Lajes 59.475

3
Sistema 
Engenheiro Paulo 
de Frontin

Engenheiro Paulo 
de Frontin Rio Santana 10.396

4 Sistema da Sede Mangaratiba Rio do Saco 2.468
5

Sistema Mendes Mendes

Rio Santana 11.619

6
Rio Santana - 
Captação Vila 
Mariana

11.307

7 Córrego da Onça 700
8

- Piraí

Rio Piraí 350.783

9
Reservatório de 
Lajes - Represa 
São João Marcos

58.910

10
Sistema Rio Claro Rio Claro

Rio Piraí 26.838
11 Rio Claro 264

12
Sistema Miguel 
Pereira – Paty do 
Alferes

Miguel Pereira / 
Paty do Alferes

Rio Vera Cruz - 
Rio Santana 10.893

13

Sistema Acari
Belford Roxo 
Duque de Caxias 
Nova Iguaçu

Rio D'Ouro 837
14 Rio São Pedro 4.562

15 Rio São Pedro 4.488

16 Rio Santo 
Antonio 787

17
Afluente do Rio 
Santo Antonio - 
Rio Neri

82

18 Rio Limeira 160
19 Rio Honório 20
20 Rio Soldado 81
21 Rio Pedra Lisa 68
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Mapa 3. Áreas de Interesse para proteção e recuperação de Mananciais da 
Região Hidrográfica III – Médio Paraíba do Sul

AIPM Sistema de 
Abastecimento

Municípios 
Atendidos Nome do Curso D'água

Área da 
AIPM 
(ha)

1 Sistema Central

Resende

Rio Paraíba do Sul 54.476

2 Sistema São 
Caetano

Rio Paraíba do Sul - 
Ribeirão Portinho 54.538

3 Sistema Central Rio Paraíba do Sul 49.859
4 Sistema Central Rio Paraíba do Sul 55.013
5 Sistema Central Córrego Cruz das Almas 1.076

6 Sistema Fazenda 
da Barra Rio Pirapetinga 21.053

7 -

Quatis

Rio Paraíba do Sul 121.406
8 - Ribeirão Lima 871
9 - Ribeirão Lava-pés 216
10 - Ribeirão das Pedras 7.841

Quadro 3 – Caracterização dos Pontos de Captação de Abastecimento de Água 
e respectivas Áreas de Interesse para Proteção e Recuperação de Mananciais 
– AIPM na RH III – Médio Paraíba do Sul
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AIPM Sistema de 
Abastecimento

Municípios 
Atendidos Nome do Curso D'água

Área da 
AIPM 
(ha)

11 - Itatiaia Rio Campo Belo 4.717

12 - Porto Real Rio Paraíba do Sul 124.968

13 - Porto Real

Rio Paraíba do Sul

126.376

14 Sistema ETA Nova Barra Mansa 191.679
15 - Volta Redonda 206.155
16 - Pinheral 232.933
17 - Valença Rio das Flores 16.503

18 Sistema Barão de 
Vassouras Vassouras Rio Paraíba do Sul

295.953

19 Sistema Itakamosi 287.768

20 -

Rio das Flores

Nascente da Faz, 
água Fria 27

21 -
Córrego dos Ingleses 
- Nascente do Sítio do 
Percegueiro

7

22 Sistema Fazenda 
do Carlito

Comendador 
Levy Gasparian

Córrego Fazenda do 
Carlito 600

23 - Três Rios Rio Paraíba do Sul - 
Captação Cantagalo 444.556

24 - Rio Paraíba do Sul - 
Captação Rua Direita 452.626

25 - Paraíba do Sul Rio Paraíba do Sul 437.022
26 -

Paty do Alferes
Córrego do Marmelo 305

27 - Riacho dos Palmares 1.228

28 Sistema Vargem 
Alegre

Barra do Piraí Rio Paraíba do Sul

250.687

29 Sistema Nelson 
Carneiro 276.677

30 Sistema Morro 
Paraíso 276.702

31 Sistema Matadouro 276.959

32 Sistema Vila 
Helena 277.091

33 Sistema Arthur 
Cataldi 278.797
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AIPM Sistema de 
Abastecimento

Municípios 
Atendidos

Nome do Curso 
D'água

Área da 
AIPM 
(ha)

1 Sistema Morro Grande Areal Rio Preto - Represa 
Morro Grande 104.875

2 Sistema Córrego da 
Prata

Córrego das 
Cambotas 993

3 Sistema Rio Batalha Carmo Córrego das Flores - 
Rio Batalha 1.487

4 Sistema Montevideo

Petrópolis

Rio Itamarati 1.386
5 Sistema Montevideo Rio Itamarati 3.585

6 Sistema Montevideo Córrego da Ponte 
de Ferro 950

Quadro 4 – Caracterização dos Pontos de Captação de Abastecimento de Água 
e respectivas Áreas de Interesse para Proteção e Recuperação de Mananciais – 
AIPM na RH IV – Piabanha

Mapa 4. Áreas de Interesse para proteção e recuperação de Mananciais da 
Região Hidrográfica IV – Piabanha
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AIPM Sistema de 
Abastecimento

Municípios 
Atendidos

Nome do Curso 
D'água

Área da 
AIPM 
(ha)

7 Sistema Mosela

Petrópolis

Rio da Cidade 1.754
8 Sistema Mosela Rio da Cidade 367

9 Sistema Mosela Afluente do Rio da 
Cidade 557

10 Sistema Maravilha
São José do 
Vale do Rio 
Preto

Córrego Roçadinho 175

11 Sistema Araponga Córrego Brucuçu 471

12 Sistema Araponga Afluente do 
Córrego Brucuçu 289

13 Sistema Paraíba do Sul 
/ Sapucaia Sapucaia Rio Paraíba do Sul 244.166

14 Sistema Paquequer
Sumidouro

Rio Paquequer 25.480

15 Sistema São Caetano Córrego São 
Caetano 355

16 Rio Preto

Teresópolis

Rio Preto 41.283

17 Rio Beija-flor Afluente do Rio 
Paquequer 371

18 Rio Imbuí Rio do Imbuí 377
19 Córrego do Ingá Córrego do ingá 110
20 Córrego do Taboinhas Córrego Taboinhas 184

21 Córrego dos 
Penitentes

Córrego dos 
Penitentes 111

22 Nascente Fazenda 
Jacarandá Inferior Córrego da Prata 152

23 Nascente Fazenda 
Jacarandá Inferior Córrego da Prata 136

24 - Três Rios
Rio Piabanha - 
Captação Moura 
Brasil

206.227
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AIPM Sistema de 
Abastecimento

Municípios 
Atendidos

Nome do Curso 
D'água

Área 
da 
AIPM 
(ha)

1 Sistema Rio Souza

Cachoeiras de 
Macacu

Rio Souza 786
2 Sistema Posto Pena Rio Macacu 1.672

3 Sistema Córrego 
Grande Córrego da Valona 432

4 Captação Santa Fé Rio Boa Vista 839
5 Captação Tocas I Córrego da Toca 138
6 Captação Piedade Córrego Piedade 107
7 Sistema Boa Vista Córrego do Afonso 159
8 Captação Bela Vista 2 Rio Ganguri 20

Mapa 5. Áreas de Interesse para proteção e recuperação de Mananciais da Região 
Hidrográfica V – Baía de Guanabara

Quadro 5 – Caracterização dos Pontos de Captação de Abastecimento de Água 
e respectivas Áreas de Interesse para Proteção e Recuperação de Mananciais 
– AIPM na RH V - Baía de Guanabara
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AIPM Sistema de 
Abastecimento

Municípios 
Atendidos

Nome do Curso 
D'água

Área 
da 
AIPM 
(ha)

9 Sistema Zacarias Córrego Sirino 35
10 Sistema Fazenda Córrego Acir 25
11 Sistema Lota Córrego dos Teixeiras 9

12 Captação Cirilo Cachoeiras de 
Macacu

- 19

13 Captação Tocas II Córrego da Toca 110

14
Sistema Rio Bonito Rio Bonito

Cachoeira do 
Chuchu 213

15 Córrego do Mineiro 61
16 Córrego Pinto 51
17

Sistema Acari (2)

Belford Roxo 
Duque de 
Caxias 
Nova Iguaçu

Rio Sertão 85

18 Rio João Pinto 
- Xerém 1.809

19 Rio Paraíso 842
20 Rio Cová 1.159
21 Rio Alfa 78
22 Rio Perpétua 69
23 Rio do Ribeiro 447

24 Rio Saracuruna - Rio 
do Meio 727

25 Rio Sapucaia - Rio 
Fazenda 912

26 Rio Saracuruna 2.865
27 Rio Guerra 83
28 Rio Aniceto 114
29 Rio Brava 466
30 Rio Macuco 704
31 Rio Serra Velha 589
32 Rio Boa Esperança 393
33 Rio Pati - Rio Colomi 651
34 Rio Da Ponte 30
35 Rio Bacurubu 35
36 Rio Boa Vista 24
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AIPM Sistema de 
Abastecimento

Municípios 
Atendidos

Nome do Curso 
D'água

Área 
da 
AIPM 
(ha)

37

Sistema Acari (2)

Belford Roxo 
Duque de 
Caxias 
Nova Iguaçu

Rio Sabino 148

38 Rio Giro Comprido 60

39 Sistema Rio Soberbo Guapimirim Rio Soberbo 1.576
44 Sistema Rio Paraíso Magé Rio Paraíso 723

43 Afluente do Rio 
Paraíso 291

40 Sistema Maricá Maricá Rio Ubatiba 2.215

41 Sistema Imunana 
Laranjal

Niterói
São Gonçalo 
Itaboraí

Rio Macacu 108.147

42 Sistema Rio Caceribu Tanguá Rio Casseribu 4.440

Mapa 6. Áreas de Interesse para proteção e recuperação de Mananciais da 
Região Hidrográfica VI – Lagos São João
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Quadro 6 - Caracterização dos Pontos de Captação de Abastecimento de Água 
e respectivas Áreas de Interesse para Proteção e Recuperação de Mananciais 
– AIPM na RH VI– Lagos São João

AIPM Sistema de 
Abastecimento

Municípios 
Atendidos

Nome do 
Curso D'água

Área da 
AIPM 
(ha)

1 Sistema Águas de 
Juturnaíba

Araruama, Silva 
Jardim e Saquarema

Lagoa de 
Juturnaíba 134.488

2 Sistema Prolagos
Armação de Búzios, 
Arraial do Cabo, 
Iguaba

Lagoa de 
Juturnaíba 134.493

3 Sistema Rio 
Bonito

Grande, São Pedro da 
Aldeia e Cabo Frio Rio Bacaxá 6.068

4 Sistema Lavras Rio Bonito Rio Bacaxá - 
Rio Monte Azul 361

Mapa 7. Áreas de Interesse para proteção e recuperação de Mananciais da 
Região Hidrográfica VII – Rio Dois Rios
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Quadro 7 – Caracterização dos pontos de captação de abastecimento de água 
e respectivas Áreas de Interesse para Proteção e Recuperação de Mananciais 
– AIPM na RH VII – Rio Dois Rios

AIPM Sistema de 
Abastecimento

Municípios 
Atendidos

Nome do Curso 
D'água

Área da 
AIPM 
(ha)

1
Sistema Bom 
Jardim Bom Jardim

Córrego Santa 
Teresa - Rio Teresa 1.075

2 Córrego Capivari - 
Córrego Silveira 639

3 Sistema Duas 
Barras Duas Barras Córrego do Pontal 3.474

4
Sistema Integrado 
Cantagalo/
Cordeiro

Cantagalo, 
Cordeiro

Rio Macuco - 
Captação ETA 
Monnerat

4.941

5 Sistema Macuco Macuco Ribeirão 
Douradinho 7.058

6
Sistema 
Integrado 
Itaocara - Aperibé

Itaocara, Aperibé
Rio Paraíba do Sul,
Rio Pomba 76.479

7
Sistema São 
Sebastião do 
Alto

São Sebastião do 
Alto Rio Grande 145.351

8

Sistema Nova 
Friburgo Nova Friburgo

Rio Grande - Rio 
Grande de Cima 23.602

9 Córrego do Curuzu - 
Córrego Alto Curuzu 144

10 Córrego Cascatinha 498
11 Rio Caledônia 297
12 Ribeirão São José 264
13 Rio Debossan 1.005
14

Sistema Santa 
Maria Madalena

Santa Maria de 
Madalena

Ribeirão Vermelho 583

15 Riacho da Rifa - 
Córrego da Rifa 342

16
Afluente do Córrego 
São Domingos 
Nascente

162

17 Sistema São 
Fidélis São Fidélis Rio Paraíba do Sul 412.161

RESOLUÇÃO INEA Nº 158/18



1212 Base Legal para a Gestão das Águas do Estado do Rio de Janeiro (1997-2021)

Mapa 8. Áreas de Interesse para proteção e recuperação de Mananciais da 
Região Hidrográfica VIII – Macaé e das Ostras

Quadro 8 – Caracterização dos Pontos de Captação de Abastecimento de Água 
e respectivas Áreas de Interesse para Proteção e Recuperação de Mananciais 
– AIPM na RH VIII – Macaé e das Ostras

AIPM Sistema de 
Abastecimento

Municípios 
Atendidos

Nome do Curso 
D'água

Área da 
AIPM 
(ha)

1 Sistema Macaé Macaé Rio Macaé 97.282
2 Captação Matumbo

Casimiro de 
Abreu

Córrego Matumbo 166

3 Captação Ribeirão 
da Luz Ribeirão da Luz 574

4 Captação Córrego 
da Luz Córrego da Luz 291

5 Sistema Rio das 
Ostras Rio das Ostras Rio Macaé 65.368
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Mapa 9. Áreas de Interesse para proteção e recuperação de Mananciais da 
Região Hidrográfica IX – Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana

Quadro 9 – Caracterização dos Pontos de Captação de Abastecimento de Água 
e respectivas Áreas de Interesse para proteção e recuperação de Mananciais 
– AIPM na RH IX – Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana

AIPM Sistema de 
Abastecimento

Municípios 
Atendidos

Nome do Curso 
D'água

Área da 
AIPM 
(ha)

1 Sistema 
Porciúncula Porciúncula Rio Carangola 1.346

2 Sistema Varre-Sai Varre-Sai Ribeirão Varre Sai 508

3 Sistema 
Natividade Natividade Rio Carangola 19.659

4
Sistema Bom 
Jesus do 
Itabapoana

Bom Jesus do 
Itabapoana Rio Itabapoana 55.441

5 Sistema Itaperuna Itaperuna Rio Muriaé 137.642
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AIPM Sistema de 
Abastecimento

Municípios 
Atendidos

Nome do Curso 
D'água

Área da 
AIPM 
(ha)

6 Sistema Laje do 
Muriae Laje do Muriae Rio Muriae 10.422

7 Sistema Santo 
Antonio de Padua

Santo Antônio de 
Pádua Rio Pomba 52.822

8 Sistema Aperibé Aperibé Rio Pomba 81.041
9 Sistema Cambuci Cambuci Rio Paraíba do Sul 123.154
10 Sistema Italva Italva Rio Muriae 248.326

11 Sistema Cardoso 
Moreira Cardoso Moreira Rio Muriae 283.534

12 Sistema São João 
da Barra

São João da 
Barra Rio Paraíba do Sul 1.146.206

13
Sistema 
Carapebus Carapebus

Córrego Grande 1.225

14 Barragem da 
Maricota 1.972

15 Sistema Trajano 
de Moraes

Trajano de 
Moraes

Córrego da 
Soledade 2.255

16 Sistema Campos 
dos Goytacazes

Campos dos 
Goytacazes Rio Paraíba do Sul 544.630

17 Sistema Quissamã Quissamã Lagoa Feia 340.096
18

Sistema 
Miracema

Miracema Rio Pomba 5.217

19 São Francisco de 
Itabapoana Córrego Santa Luiza 1.659

20 Sistema São José 
de Ubá São José de Ubá Rio Muriaé

198.015
21 5.721

22

Sistema 
Conceição de 
Macabu

Conceição de 
Macabu

Rio Carocango 
- Captação da 
Amorosa

3.907

23 Captação do Socó 300

24
Rio Macabuzinho 
- Captação do 
Batatal

5.595

25 Captação do Monte 
Cristo 201

26 Captação da 
Bocaina 47
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ANEXO II
ÁREAS DE INTERESSE PARA PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO E 
DE MANANCIAIS (AIPM) NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 

CLASSIFICADAS POR TAMANHO.

Mapa 10. Áreas de interesse para proteção e recuperação de mananciais 
(AIPM) no Estado do Rio de Janeiro, classificadas por tamanho.
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ANEXO III
ÁREAS PRIORITÁRIAS PARA RESTAURAÇÃO FLORESTAL 
VISANDO À PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MANANCIAIS 

(APRF) NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Mapa 11. Áreas prioritárias para restauração florestal visando à proteção e 
recuperação de mananciais (APRF) da Região Hidrográfica I - Baía da Ilha Grande
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Mapa 12. Áreas prioritárias para restauração florestal visando à proteção e 
recuperação de mananciais (APRF) da Região Hidrográfica II – Guandu

Mapa 13. Áreas prioritárias para restauração florestal visando à proteção e recu-
peração de mananciais (APRF) da Região Hidrográfica III – Médio Paraíba do Sul
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Mapa 14. Áreas prioritárias para restauração florestal visando à proteção e 
recuperação de mananciais (APRF) da Região Hidrográfica IV – Piabanha

Mapa 15 – Áreas prioritárias para restauração florestal visando à proteção e 
recuperação de mananciais (APRF) da Região Hidrográfica V – Baía de Guanabara
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Mapa 16. Áreas prioritárias para restauração florestal visando à proteção e 
recuperação de mananciais (APRF) da Região Hidrográfica VI – Lagos São João

Mapa 17. Áreas prioritárias para restauração florestal visando à proteção e recu-
peração de mananciais (APRF) da Região Hidrográfica VII – Rio Dois Rios
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Mapa 18. Áreas prioritárias para restauração florestal visando à proteção e recu-
peração de mananciais (APRF) da Região Hidrográfica VIII – Macaé e das Ostras

Mapa 19. Áreas prioritárias para restauração florestal visando à proteção e 
recuperação de mananciais (APRF) da Região Hidrográfica IX – Baixo Paraíba 
do Sul e Itabapoana
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RESOLUÇÃO INEA Nº 215,  
DE 05 DE ABRIL DE 2021.

ESTABELECE PROCEDIMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO 
DO MECANISMO DE PAGAMENTO POR SERVIÇOS 
AMBIENTAIS PELAS ENTIDADES DELEGATÁRIAS DE 
FUNÇÕES DE AGÊNCIA DE ÁGUA, NOS TERMOS DO 
ART. 9º DA LEI ESTADUAL Nº 5.639, DE 06 DE JANEIRO 
DE 2010.

O PRESIDENTE DO INSTITUTO ESTADUAL  DO AMBIENTE  (INEA), no uso das 
atribuições legais que lhe confere a Lei Estadual nº 5.101, de 04 de outubro de 
2007, o art. 8°, XVIII do Decreto Estadual n° 46.619, de 02 de abril de 2019, na 
forma que orienta o Parecer RD n.º 02/2009, da Procuradoria do INEA, 
e conforme deliberação do Conselho Diretor do INEA, em reunião realizada 
no dia 31 de março de 2021, processo SEI E-07/0002/008759/2020.

Considerando:

- A Lei nº 14.119, de 13 de janeiro de 2021, que institui a Política Nacional de 
Pagamento por Serviços Ambientais (PNPSA) e define conceitos, objetivos, 
diretrizes, ações e critérios para sua implantação;

- O inciso VI do art. 5º da Lei nº 14.119, de 13 de janeiro de 2021, que esta-
belece, dentre as diretrizes da PNPSA, a complementaridade e a coordenação 
entre programas e projetos de pagamentos por serviços ambientais implanta-
dos pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal, pelos Municípios, pelos 
Comitês de Bacia Hidrográfica, pela iniciativa privada, por Oscip e por outras 
organizações não governamentais, consideradas as especificidades ambien-
tais e socioeconômicas dos diferentes biomas, regiões e bacias hidrográficas;

- O art. 21º da Lei nº 14.119, de 13 de janeiro de 2021, que define que as 
receitas oriundas da cobrança pelo uso dos recursos hídricos de que trata 
a Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, poderão ser destinadas a ações de pa-
gamento por serviços ambientais que promovam a conservação e a melhoria 
da quantidade e da qualidade dos recursos hídricos e deverão ser aplicadas 
conforme decisão do comitê da bacia hidrográfica;
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- A Lei Estadual nº 3.239, de 02 de agosto de 1999, que institui a Política 
Estadual de Recursos Hídricos; e que define como diretrizes, dentre outras, 
a gestão sistemática dos recursos hídricos, sem dissociação dos aspectos de 
quantidade e qualidade, e das características ecológicas dos ecossistemas; e a 
integração e harmonização, entre si, da política relativa aos recursos hídricos, 
com as de preservação e conservação ambientais, controle ambiental, recu-
peração de áreas degradadas e meteorologia;

- Os arts. 5º, II e 11 da Lei Estadual nº 3.239, de 02 de agosto de 1999, que ins-
titui, dentre os instrumentos de gestão, e dispõe sobre o Programa Estadual 
de Conservação e Revitalização de Recursos Hídricos – PROHIDRO;

- O art. 2º, VII da Lei Estadual nº 4.247, de 16 de dezembro de 2003, alterada 
pela Lei Estadual nº 5.234, de 05 de maio de 2008, que define, dentre os 
objetivos da cobrança pelos usos dos recursos hídricos de domínio estadual, o de 
apoiar as iniciativas dos proprietários de terra onde se encontram as nascentes 
a fim de incentivar o reflorestamento e o aumento de seu volume de águas;

- O art. 1º do Decreto Estadual nº 42.029, de 15 de junho de 2011, que estabe-
lece o mecanismo de Pagamento por Serviços Ambientais, a ser coordenado 
como um subprograma do PROHIDRO, denominado PRO-PSA - Programa 
Estadual de Pagamento por Serviços Ambientais;

- Que compete ao INEA a coordenação do PRO-PSA - Programa Estadual 
de Pagamento por Serviços Ambientais, considerando os termos do art. 8º 
do Decreto Estadual nº 42.029, de 15 de junho de 2011 que definiu que 
o Programa estadual de conservação e revitalização de recursos Hídricos – 
PROHIDRO será coordenado pela Secretaria de Estado do Ambiente;

- O art. 2º do Decreto Estadual nº 42.029, de 15 de junho de 2011 que definiu 
que os serviços ambientais são passíveis de retribuição, direta ou indireta, 
monetária ou não;

- O art. 6º do Decreto Estadual nº 42.029, de 15 de junho de 2011, que esta-
belece que os recursos financeiros para a implementação e a manutenção do 
PRO-PSA poderão advir do Fundo Estadual de Recursos Hídricos - FUNDRHI 
e de outras fontes de recursos;

- O Inciso V do Art. 49º da Lei Estadual nº 3.239, de 2 de agosto de 1999, alte-
rada pela Lei Estadual nº 8.538, de 27 de setembro de 2019, que define que os 
valores arrecadados pelo FUNDRHI serão aplicados na restauração ecológica, 
nos termos do Plano de Restauração Ecológica e Programa de Pagamento por 
Serviços Ambientais, priorizando as matas ciliares, e os projetos apreciados 
pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos;
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- O art. 9º da Lei Estadual nº 5.639, de 06 de janeiro de 2010, que trata sobre 
a definição de procedimentos para compras e contratação de obras e serviços 
pelas entidades delegatárias de funções de Agência de água, por meio de 
regulamento a ser estabelecido pelo órgão gestor e executor da Política 
Estadual de Recursos Hídricos;

- A Resolução INEA nº 160 de 11 de dezembro de 2018, que estabelece os pro-
cedimentos para compras e contratação de obras e serviços pelas Entidades 
Delegatárias de funções de Agência de água.

Resolve:

 

CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

 

Art. 1º. Este regulamento define procedimentos para estabelecimento de meca-
nismo de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) por Entidades Delegatárias 
de funções de Agência de Água, no âmbito do PRO-PSA, nos termos da Lei 
Estadual nº 5.639, de 06 de janeiro de 2010 e respectivas atualizações.

CAPÍTULO II 
DISPOSIÇÕES GERAIS

Princípios e Definições Básicas

Art. 2° - Para efeito desta Resolução, entende-se por:

I - Serviços Ecossistêmicos: benefícios que o ser humano obtém dos ecossistemas;

II - Serviços Ambientais: as práticas e iniciativas prestadas por possuidores, 
a qualquer título, de área rural situada no estado do Rio de Janeiro, que 
favoreçam a conservação, manutenção, ampliação ou restauração de serviços 
ecossistêmicos, vide definição do Decreto nº 42.029/2011; 

III - Mecanismo de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA): retribuição 
direta ou indireta, monetária ou não, conferida aos possuidores, a qualquer 
título, de área situada no estado do Rio de Janeiro, que prestem serviços 
ambientais, nas modalidades estabelecidas pelo Decreto nº 42.029/2011;
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IV - Iniciativa de PSA: ação, projeto ou programa que viabilize a retribuição ao 
possuidor de área rural pela prestação de serviços ambientais;

V - Seleção Pública de PSA: modalidade de seleção de propostas de adesão 
para prestação de serviços ambientais;

VI - Ajuste de PSA - negócio jurídico, caracterizado pelo acordo de vontades 
entre as partes, a ser firmado entre o prestador de serviço ambiental e 
Entidades Delegatárias de funções de Agência de Água que deverá estabe-
lecer e definir as condições, os direitos, obrigações e responsabilidades das 
partes, em conformidade com os termos do Ato Convocatório;

VII - Proponente - pessoa física ou jurídica que participa ou manifesta a in-
tenção de participar de Seleção Pública de PSA, por meio da submissão de 
propostas de adesão para prestação de serviços ambientais;

VIII - Ato convocatório - instrumento contendo o objeto, as condições de 
participação, critérios para seleção das propostas e a adesão para prestação 
de serviços ambientais;

IX - Adjudicação - ato pelo qual se atribui o resultado da habilitação e hie-
rarquização da seleção pública de propostas de adesão para prestação de 
serviços ambientais a serem contratadas;

X - Homologação - ato pelo qual se examina a juridicidade do procedimento 
de contratação, a fim de verificar sua conformidade com o Ato Convocatório, 
com as disposições da presente Resolução e demais normas do ordenamento 
jurídico.

Art. 3° - As Entidades Delegatárias de funções de Agência de Água estão autori-
zadas a estabelecer o mecanismo de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA), 
e a promover a retribuição, direta ou indireta, monetária ou não, a prestadores 
de serviços ambientais que aderirem a iniciativas de PSA.

Parágrafo Único: As Entidades Delegatárias de funções de Agência de Água 
poderão firmar parcerias, por meio de acordos de cooperação, convênio, con-
trato ou ajustes congêneres, em conformidade com a legislação pertinente, 
para estabelecimento do mecanismo de PSA.

Seleção de propostas de adesão para prestação de serviços ambientais

Art. 4° - A seleção de propostas de adesão para prestação de serviços am-
bientais por Entidades Delegatárias de funções de Agência de Água deverá ser 
realizada mediante Seleção Pública de PSA.
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Art. 5° - A Seleção Pública de PSA destina-se a garantir a observância dos 
princípios constitucionais da isonomia, da publicidade, da moralidade, da 
eficiência, da impessoalidade e da legalidade.

Art. 6° - O Ato convocatório de Seleção Pública de PSA deverá descrever o objeto 
e as condições de participação da seleção de propostas de adesão para pres-
tação de serviços ambientais, definindo minimamente:

I - Objeto da seleção pública, incluindo a modalidades de serviços ambientais 
prestados; 

II - Área de abrangência;

III - Atividades, ações ou práticas elegíveis para PSA; IV - Formas e critérios 
para cálculo das retribuições;

V - Prazo e condições para assinatura, execução e cumprimento do ajuste; 

VII - Sanções para o caso de inadimplemento;

VIII - Critérios de habilitação das propostas;

IX - Critérios para priorização das propostas, com diposições claras e parâme-
tros objetivos; 

X - Etapas do processo de seleção, datas, prazos e condições de apresentação 
das propostas;

XI - Condições de verificação e pagamento;

XII - Obrigações das partes; XIII - Minuta de ajuste de PSA.

Art. 7°- A Entidade Delegatária de funções de Agência de Água deverá pu-
blicar o Ato Convocatório, na íntegra, em sua página eletrônica, que deverá 
ser amplamente divulgado nas respectivas áreas de abrangência por meio de 
reuniões públicas e dos meios de comunicação locais disponíveis.

Art. 8°- A Seleção Pública de PSA deve permanecer aberta por no mínimo 30 dias.

Art. 9°- A realização da Seleção Pública de PSA não obriga a Entidade 
Delegatária à contratação.

 

Habilitação e hierarquização das propostas

Art. 10 - Conforme disposições do inciso III, art. 3º do Decreto nº 42.029/2011 
e art. 27º da Lei nº 8.666/1993, a habilitação das propostas de adesão para 
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prestação de serviços ambientais deverá exigir minimamente dos proponen-
tes documentação relativa à:

I - Habilitação jurídica; 

II - Regularidade fiscal;

III - Habilitação técnica, conforme critérios definidos no Ato Convocatório;

IV - Comprovação da relação de propriedade, domínio ou posse legal do 
imóvel, mediante a apresentação de documentação que demonstre a posse 
livre, mansa e pacífica do imóvel rural;

V - Comprovação da inscrição do imóvel no Cadastro Ambiental Rural – CAR;

VI - Declaração que informe a existência ou não de eventuais demandas 
em curso, nas esferas judicial e administrativa, cujo objeto seja a prática de 
atos lesivos ao meio ambiente, de infração administrativa, de crime ou de 
danos ambientais, em quaisquer dos níveis federativos; de eventual decisão 
condenatória pelos mesmos eventos anteriormente citados, judicial ou 
administrativa, transitada em julgada e cumprida; de eventual termo de ajus-
tamento de conduta ou compromisso celebrado com os órgãos competentes, 
em atenção às leis n° 7.347/1985, n° 9.605/1998 e n° 3.467/2000, finalizado 
e cumprido e/ou em vigor com a respectiva comprovação do cumprimento 
das obrigações, na forma do inciso I, art. 10° da Lei 14.119/2021; a situação 
da área, se embargada ou não, nos termos, na forma do inciso II, art. 10° da 
Lei n° 14.119/2021.

VII - Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7° da 
Constituição Federal.

§1º As declarações deverão pautar-se na boa-fé, e no fato de que, em 
eventual divergência apurada, o declarante se sujeitará aos procedimentos e 
penalidades cabíveis.

§2º Não são considerados elegíveis para prestação de serviços ambientais:

a) Pessoas físicas e jurídicas inadimplentes em relação a termo de ajustamen-
to de conduta ou de compromisso celebrado com os órgãos competentes, 
conforme disposições no inciso I, art. 10° da Lei n°14.119/2021;

b) Áreas embargadas pelos órgãos do Sisnama, conforme disposições da Lei 
nº 12.651/2012 e do inciso II, art. 10° da Lei n°14.119/2021.

c) Pessoas físicas e jurídicas inadimplentes no cumprimento de eventual deci-
são condenatória transitada em julgada, nas esferas judicial e administrativa, 
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cujo objeto seja a prática de atos lesivos ao meio ambiente, de infração 
administrativa, de crime ou de danos ambientais, em quaisquer dos níveis 
federativos.

Art. 11- A documentação relativa à habilitação jurídica consistirá de: 

I - Para pessoa física:

a) Cédula de identidade

b) Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF). 

II - Para pessoa jurídica:

a) Cédula de identidade do responsável legal do proponente;

b) Registro comercial, no caso de empresa individual;

c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente regis-
trado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades 
por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de associações civis, acompanhada 
de indicação do(s) representante(s) legal(is) em exercício; ou,

e) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estran-
geira em funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcio-
namento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

Art. 12- A documentação relativa à regularidade fiscal consistirá de:

I - Para pessoa física:

a) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual;

b) Prova de regularidade relativa a débitos trabalhistas (CNDT).

II - Para pessoa jurídica:

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se 
houver, relativo ao domicílio ou sede do proponente, pertinente ao seu ramo 
de atividade e compatível com o objeto contratual;

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual;

d) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social, e ao Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimen-
to dos encargos sociais instituídos por lei; e,
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e) Prova de regularidade relativa a débitos trabalhistas (CNDT).

Art. 13- As propostas de adesão submetidas deverão cumprir todos os termos 
dispostos no Ato Convocatório de Seleção Pública.

Art. 14- As propostas habilitadas deverão ser avaliadas segundo critérios es-
tabelecidos para hierarquização, com base em critérios impessoais e fixados 
de maneira prévia, abstrata e objetiva, de modo a promover os princípios da 
impessoalidade e competitividade.

Parágrafo Único: A hierarquização estabelecerá os proponentes selecionados 
para contratação por ordem de relevância até se esgotarem os recursos 
previstos.

Art. 15- A análise das propostas será feita por uma Comissão de Seleção 
e Julgamento designada pela entidade delegatária de, no mínimo, 3 (três) 
membros, sendo pelo menos 2 (dois) deles funcionários, pertencentes ao 
quadro de empregados da Agência.

Art. 16- A análise das propostas será realizada em conformidade com os 
critérios previamente estabelecidos no Ato Convocatório, e de acordo com os 
fatores exclusivamente nele referidos, de maneira a possibilitar sua aferição 
pelos proponentes, e pelos órgãos de controle.

Resultado final e publicação

Art. 17- A Entidade Delegatária de funções de Agência de Água deverá pu-
blicar o resultado da habilitação e hierarquização, na íntegra, em sua página 
eletrônica.

Art. 18- Divulgado o resultado, será aberto prazo de 15 (quinze) dias para 
interposição de recursos, conforme definido no Ato Convocatório, a partir da 
data de divulgação do resultado final.

 

Formalização e execução dos ajustes

Art. 19- Os ajustes para a execução das propostas de adesão selecionadas 
estabelecerão as condições para a sua execução, expressas em cláusulas que 
definam os direitos, obrigações e responsabilidades das partes, em conformi-
dade com os termos do Ato Convocatório e da proposta a que se vinculam.

Art. 20- Os ajustes definirão, obrigatoriamente:

RESOLUÇÃO INEA Nº 215/21



1229 Base Legal para a Gestão das Águas do Estado do Rio de Janeiro (1997-2021)

I - O objeto do ajuste;

II - O regime de execução do ajuste;

III - Do valor e das condições de pagamento das retribuições; 

IV - Os prazos de execução;

V - Fonte orçamentária pela qual correrá a despesa;

VI - Os direitos e as responsabilidades das partes e as penalidades cabíveis; 

VII - Os casos de descumprimento e rescisão;

VIII - A vinculação do ajuste às especificações do Ato Convocatório e à propos-
ta do contratado; 

IX - A legislação aplicável à execução do ajuste e especialmente aos casos 
omissos;

X - Da vigência e renovação do ajuste;

XI - A obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do ajuste, 
em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições 
de habilitação exigidas no Ato Convocatório.

XII - A obrigação do contratado em informar, durante toda a execução do 
ajuste, eventual trânsito em julgado de decisão condenatória, judicial ou 
administrativa, pela prática de atos lesivos ao meio ambiente, de infração 
administrativa, de crime ou de danos ambientais, em quaisquer dos níveis 
federativos, e o seu respectivo cumprimento, sob pena de rescisão do ajuste.

Art. 21- O vínculo contratual a ser estabelecido com os prestadores de ser-
viços ambientais e as Entidades Delegatárias de função de Agência de Água 
possui caráter de ajuste voluntário, não se confundindo com a contratação 
para prestação de serviços.

Art. 22- A relação a ser estabelecida entre as Entidades Delegatárias de 
funções de Agência de Água e o prestador de serviço ambiental não possui 
qualquer relação hierárquica ou vínculo trabalhista, tampouco há a incidência 
de aspectos provenientes da legislação trabalhista como pessoalidade, não 
eventualidade, onerosidade e subordinação.

Art. 23- As minutas dos Atos Convocatórios e seus ajuste e aditivos corres-
pondentes deverão ser submetidos previamente à apreciação de assessoria 
jurídica da Entidade Delegatária de funções de Agência de Água.
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Verificação e pagamento por serviços ambientais

Art. 24- O pagamento das retribuições pela prestação de serviços ambientais 
poderá ser realizado pela Entidades Delegatárias de funções de Agência de 
Água, conforme valor e periodicidade prevista na seleção pública e no ajuste.

§1º As Entidades Delegatárias de funções de Agência de Água, em conformi-
dade com a legislação vigente, em especial a Resolução INEA que estabelece 
seus procedimentos para compras e contratação de obras e serviços, poderão 
firmar parcerias, por meio de acordos de cooperação, convênio, contrato ou 
ajustes congêneres, para viabilizar o cumprimento das atividades de verifica-
ção e de pagamento das retribuições.

§2º Não obstante os mecanismos de controle previstos no ajuste, as retribui-
ções tratadas neste artigo estão sujeitas a acompanhamento de sua execução 
pelo órgão gestor e executor da Política Estadual de Recursos Hídricos, na 
forma do que determina a Resolução INEA que estabelece procedimentos e 
rotinas para avaliação da prestação de contas das Entidades Delegatárias de 
funções de Agência de Água.

Art. 25- O pagamento das retribuições é condicionado à verificação do cum-
primento do ajuste pelo agente contratante.

Art. 26- O agente contratante e o prestador de serviços ambientais contra-
tado arcarão com os tributos referentes ao ajuste que lhe forem exigidos 
nos termos da lei, incluindo as retenções, quando necessárias, não cabendo 
qualquer tipo de ressarcimento de parte a parte.

Parágrafo Único: Quando incidirem impostos sobre serviços de qualquer natu-
reza (ISSQN) ou Imposto de Renda retido na fonte, caberá ao agente responsável 
pelo repasse da retribuição a retenção e recolhimento desses tributos.

Sanções administrativas

Art. 27- Pela inexecução total ou parcial do ajuste pelo contratado, a entidade 
delegatária poderá, garantida a prévia defesa, o direito ao contraditório e à 
individualização da pena, aplicar as seguintes sanções:

I - advertência, com suspensão das retribuições;

II - rescisão, na forma prevista no ato convocatório ou no ajuste;

III - devolução dos recursos investidos, em caso de apuração de dano poste-
rior a retribuição, na forma prevista no ato convocatório ou no ajuste, sem 
prejuízo a qualquer outra multa ou penalidade prevista na legislação vigente.
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CAPÍTULO III 
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 28- As Entidades Delegatárias deverão disponibilizar de forma destacada 
na sua página eletrônica, o Ato Convocatório na íntegra, recursos e atos admi-
nistrativos correlatos; e quaisquer outros atos administrativos necessários aos 
processos de seleção e execução.

Art. 29- Os termos desta Resolução serão observados, obrigatoriamente, pelas 
Entidades Delegatárias quando do exercício de funções de Agência de Água.

Art. 30 - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 

Rio de Janeiro, 05 de abril de 2021.

PHILIPE CAMPELLO COSTA BRONDI DA SILVA
Presidente do INEA
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LEI FEDERAL N º 12.334, DE 20 DE SETEMBRO DE 2010

ESTABELECE A POLÍTICA NACIONAL DE SEGURANÇA 
DE BARRAGENS DESTINADAS À ACUMULAÇÃO DE 
ÁGUA PARA QUAISQUER USOS, À DISPOSIÇÃO FI
NAL OU TEMPORÁRIA DE REJEITOS E À ACUMULA
ÇÃO DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS, CRIA O SISTEMA 
NACIONAL DE INFORMAÇÕES SOBRE SEGURANÇA 
DE BARRAGENS E ALTERA A REDAÇÃO DO ART. 35 
DA LEI NO 9.433, DE 8 DE JANEIRO DE 1997, E DO 
ART. 4O DA LEI NO 9.984, DE 17 DE JULHO DE 2000.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1o - Esta Lei estabelece a Política Nacional de Segurança de Barragens 
(PNSB) e cria o Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de 
Barragens (SNISB). 

Parágrafo único.  Esta Lei aplica-se a barragens destinadas à acumulação de 
água para quaisquer usos, à disposição final ou temporária de rejeitos e à 
acumulação de resíduos industriais que apresentem pelo menos uma das 
seguintes características: 

I - altura do maciço, contada do ponto mais baixo da fundação à crista, maior 
ou igual a 15m (quinze metros); 

II - capacidade total do reservatório maior ou igual a 3.000.000m³ (três 
milhões de metros cúbicos); 

III - reservatório que contenha resíduos perigosos conforme normas técnicas aplicáveis;

IV - categoria de dano potencial associado, médio ou alto, em termos 
econômicos, sociais, ambientais ou de perda de vidas humanas, conforme 
definido no art. 6o. 
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LEI FEDERAL Nº 12.334/10

Art. 2o - Para os efeitos desta Lei, são estabelecidas as seguintes definições: 

I - barragem: qualquer estrutura em um curso permanente ou temporário 
de água para fins de contenção ou acumulação de substâncias líquidas ou de 
misturas de líquidos e sólidos, compreendendo o barramento e as estruturas 
associadas; 

II - reservatório: acumulação não natural de água, de substâncias líquidas ou 
de mistura de líquidos e sólidos; 

III - segurança de barragem: condição que vise a manter a sua integridade 
estrutural e operacional e a preservação da vida, da saúde, da propriedade e 
do meio ambiente; 

IV - empreendedor: agente privado ou governamental com direito real sobre 
as terras onde se localizam a barragem e o reservatório ou que explore a 
barragem para benefício próprio ou da coletividade; 

V - órgão fiscalizador: autoridade do poder público responsável pelas ações 
de fiscalização da segurança da barragem de sua competência; 

VI - gestão de risco: ações de caráter normativo, bem como aplicação de 
medidas para prevenção, controle e mitigação de riscos; 

VII - dano potencial associado à barragem: dano que pode ocorrer devido a rompimento, 
vazamento, infiltração no solo ou mau funcionamento de uma barragem. 

CAPÍTULO II

DOS OBJETIVOS 

Art. 3o - São objetivos da Política Nacional de Segurança de Barragens (PNSB): 

I - garantir a observância de padrões de segurança de barragens de maneira a 
reduzir a possibilidade de acidente e suas consequências; 

II - regulamentar as ações de segurança a serem adotadas nas fases de 
planejamento, projeto, construção, primeiro enchimento e primeiro 
vertimento, operação, desativação e de usos futuros de barragens em todo o 
território nacional; 

III - promover o monitoramento e o acompanhamento das ações de segurança 
empregadas pelos responsáveis por barragens; 
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IV - criar condições para que se amplie o universo de controle de barragens 
pelo poder público, com base na fiscalização, orientação e correção das ações 
de segurança; 

V - coligir informações que subsidiem o gerenciamento da segurança de 
barragens pelos governos; 

VI - estabelecer conformidades de natureza técnica que permitam a avaliação 
da adequação aos parâmetros estabelecidos pelo poder público; 

VII - fomentar a cultura de segurança de barragens e gestão de riscos. 

CAPÍTULO III

DOS FUNDAMENTOS E DA FISCALIZAÇÃO 

Art. 4o  - São fundamentos da Política Nacional de Segurança de Barragens (PNSB): 

I - a segurança de uma barragem deve ser considerada nas suas fases 
de planejamento, projeto, construção, primeiro enchimento e primeiro 
vertimento, operação, desativação e de usos futuros; 

II - a população deve ser informada e estimulada a participar, direta ou 
indiretamente, das ações preventivas e emergenciais; 

III - o empreendedor é o responsável legal pela segurança da barragem, 
cabendo-lhe o desenvolvimento de ações para garanti-la; 

IV - a promoção de mecanismos de participação e controle social; 

V - a segurança de uma barragem influi diretamente na sua sustentabilidade 
e no alcance de seus potenciais efeitos sociais e ambientais. 

Art. 5o - A fiscalização da segurança de barragens caberá, sem prejuízo das 
ações fiscalizatórias dos órgãos ambientais integrantes do Sistema Nacional 
do Meio Ambiente (Sisnama): 

I - à entidade que outorgou o direito de uso dos recursos hídricos, observado 
o domínio do corpo hídrico, quando o objeto for de acumulação de água, 
exceto para fins de aproveitamento hidrelétrico; 

II - à entidade que concedeu ou autorizou o uso do potencial hidráulico, 
quando se tratar de uso preponderante para fins de geração hidrelétrica; 
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III - à entidade outorgante de direitos minerários para fins de disposição final 
ou temporária de rejeitos; 

IV - à entidade que forneceu a licença ambiental de instalação e operação 
para fins de disposição de resíduos industriais. 

CAPÍTULO IV

DOS INSTRUMENTOS 

Art. 6o - São instrumentos da Política Nacional de Segurança de Barragens (PNSB): 

I - o sistema de classificação de barragens por categoria de risco e por dano 
potencial associado; 

II - o Plano de Segurança de Barragem; 

III - o Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens (SNISB); 

IV - o Sistema Nacional de Informações sobre o Meio Ambiente (Sinima); 

V - o Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa 
Ambiental; 

VI - o Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou 
Utilizadoras de Recursos Ambientais; 

VII - o Relatório de Segurança de Barragens. 

Seção I

Da Classificação 

Art. 7o - As barragens serão classificadas pelos agentes fiscalizadores, por 
categoria de risco, por dano potencial associado e pelo seu volume, com 
base em critérios gerais estabelecidos pelo Conselho Nacional de Recursos 
Hídricos (CNRH). 

§ 1o  A classificação por categoria de risco em alto, médio ou baixo será 
feita em função das características técnicas, do estado de conservação do 
empreendimento e do atendimento ao Plano de Segurança da Barragem. 
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§ 2o  A classificação por categoria de dano potencial associado à barragem 
em alto, médio ou baixo será feita em função do potencial de perdas de vidas 
humanas e dos impactos econômicos, sociais e ambientais decorrentes da 
ruptura da barragem. 

Seção II

Do Plano de Segurança da Barragem 

Art. 8o - O Plano de Segurança da Barragem deve compreender, no mínimo, 
as seguintes informações: 

I - identificação do empreendedor; 

II - dados técnicos referentes à implantação do empreendimento, inclusive, 
no caso de empreendimentos construídos após a promulgação desta Lei, do 
projeto como construído, bem como aqueles necessários para a operação e 
manutenção da barragem; 

III - estrutura organizacional e qualificação técnica dos profissionais da equipe 
de segurança da barragem; 

IV - manuais de procedimentos dos roteiros de inspeções de segurança e de 
monitoramento e relatórios de segurança da barragem; 

V - regra operacional dos dispositivos de descarga da barragem; 

VI - indicação da área do entorno das instalações e seus respectivos acessos, 
a serem resguardados de quaisquer usos ou ocupações permanentes, exceto 
aqueles indispensáveis à manutenção e à operação da barragem; 

VII - Plano de Ação de Emergência (PAE), quando exigido; 

VIII - relatórios das inspeções de segurança; 

IX - revisões periódicas de segurança. 

§ 1o A periodicidade de atualização, a qualificação do responsável técnico, 
o conteúdo mínimo e o nível de detalhamento dos planos de segurança 
deverão ser estabelecidos pelo órgão fiscalizador. 

§ 2o As exigências indicadas nas inspeções periódicas de segurança da 
barragem deverão ser contempladas nas atualizações do Plano de Segurança. 
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Art. 9o  - As inspeções de segurança regular e especial terão a sua periodicidade, 
a qualificação da equipe responsável, o conteúdo mínimo e o nível de 
detalhamento definidos pelo órgão fiscalizador em função da categoria de 
risco e do dano potencial associado à barragem. 

§ 1o A inspeção de segurança regular será efetuada pela própria equipe de 
segurança da barragem, devendo o relatório resultante estar disponível ao 
órgão fiscalizador e à sociedade civil. 

§ 2o A inspeção de segurança especial será elaborada, conforme orientação 
do órgão fiscalizador, por equipe multidisciplinar de especialistas, em função 
da categoria de risco e do dano potencial associado à barragem, nas fases de 
construção, operação e desativação, devendo considerar as alterações das 
condições a montante e a jusante da barragem. 

§ 3o Os relatórios resultantes das inspeções de segurança devem indicar as 
ações a serem adotadas pelo empreendedor para a manutenção da segurança 
da barragem. 

Art. 10 - Deverá ser realizada Revisão Periódica de Segurança de Barragem 
com o objetivo de verificar o estado geral de segurança da barragem, 
considerando o atual estado da arte para os critérios de projeto, a atualização 
dos dados hidrológicos e as alterações das condições a montante e a jusante 
da barragem. 

§ 1o  A periodicidade, a qualificação técnica da equipe responsável, o conteúdo 
mínimo e o nível de detalhamento da revisão periódica de segurança serão 
estabelecidos pelo órgão fiscalizador em função da categoria de risco e do 
dano potencial associado à barragem. 

§ 2o  A Revisão Periódica de Segurança de Barragem deve indicar as ações 
a serem adotadas pelo empreendedor para a manutenção da segurança da 
barragem, compreendendo, para tanto: 

I - o exame de toda a documentação da barragem, em particular dos relatórios 
de inspeção; 

II - o exame dos procedimentos de manutenção e operação adotados pelo 
empreendedor; 

III - a análise comparativa do desempenho da barragem em relação às 
revisões efetuadas anteriormente. 
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Art. 11 - O órgão fiscalizador poderá determinar a elaboração de PAE em 
função da categoria de risco e do dano potencial associado à barragem, 
devendo exigi-lo sempre para a barragem classificada como de dano potencial 
associado alto. 

Art. 12 - O PAE estabelecerá as ações a serem executadas pelo empreendedor da 
barragem em caso de situação de emergência, bem como identificará os agentes 
a serem notificados dessa ocorrência, devendo contemplar, pelo menos: 

I - identificação e análise das possíveis situações de emergência; 

II - procedimentos para identificação e notificação de mau funcionamento ou 
de condições potenciais de ruptura da barragem; 

III - procedimentos preventivos e corretivos a serem adotados em situações 
de emergência, com indicação do responsável pela ação; 

IV - estratégia e meio de divulgação e alerta para as comunidades 
potencialmente afetadas em situação de emergência. 

Parágrafo único - O PAE deve estar disponível no empreendimento e 
nas prefeituras envolvidas, bem como ser encaminhado às autoridades 
competentes e aos organismos de defesa civil. 

Seção III

Do Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens (SNISB) 

Art. 13 - É instituído o Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de 
Barragens (SNISB), para registro informatizado das condições de segurança 
de barragens em todo o território nacional. 

Parágrafo único - O SNISB compreenderá um sistema de coleta, tratamento, 
armazenamento e recuperação de suas informações, devendo contemplar 
barragens em construção, em operação e desativadas. 

Art. 14 - São princípios básicos para o funcionamento do SNISB: 

I - descentralização da obtenção e produção de dados e informações; 

II - coordenação unificada do sistema; 

III - acesso a dados e informações garantido a toda a sociedade. 
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Seção IV

Da Educação e da Comunicação 

Art. 15 - A PNSB deverá estabelecer programa de educação e de comunicação 
sobre segurança de barragem, com o objetivo de conscientizar a sociedade 
da importância da segurança de barragens, o qual contemplará as seguintes 
medidas: 

I - apoio e promoção de ações descentralizadas para conscientização e 
desenvolvimento de conhecimento sobre segurança de barragens; 

II - elaboração de material didático; 

III - manutenção de sistema de divulgação sobre a segurança das barragens 
sob sua jurisdição; 

IV - promoção de parcerias com instituições de ensino, pesquisa e associações 
técnicas relacionadas à engenharia de barragens e áreas afins; 

V - disponibilização anual do Relatório de Segurança de Barragens. 

CAPÍTULO V

DAS COMPETÊNCIAS 

Art. 16 - O órgão fiscalizador, no âmbito de suas atribuições legais, é obrigado a: 

I - manter cadastro das barragens sob sua jurisdição, com identificação dos 
empreendedores, para fins de incorporação ao SNISB; 

II - exigir do empreendedor a anotação de responsabilidade técnica, por 
profissional habilitado pelo Sistema Conselho Federal de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia (Confea) / Conselho Regional de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia (Crea), dos estudos, planos, projetos, construção, 
fiscalização e demais relatórios citados nesta Lei; 

III - exigir do empreendedor o cumprimento das recomendações contidas nos 
relatórios de inspeção e revisão periódica de segurança; 

IV - articular-se com outros órgãos envolvidos com a implantação e a operação 
de barragens no âmbito da bacia hidrográfica; 

LEI FEDERAL Nº 12.334/10



1243 Base Legal para a Gestão das Águas do Estado do Rio de Janeiro (1997-2021)

V - exigir do empreendedor o cadastramento e a atualização das informações 
relativas à barragem no SNISB. 

§ 1o  O órgão fiscalizador deverá informar imediatamente à Agência Nacional 
de Águas (ANA) e ao Sistema Nacional de Defesa Civil (Sindec) qualquer não 
conformidade que implique risco imediato à segurança ou qualquer acidente 
ocorrido nas barragens sob sua jurisdição. 

§2o - O órgão fiscalizador deverá implantar o cadastro das barragens a 
que alude o inciso I no prazo máximo de 2 (dois) anos, a partir da data de 
publicação desta Lei. 

Art. 17 - O empreendedor da barragem obriga-se a:

I - prover os recursos necessários à garantia da segurança da barragem; 

II - providenciar, para novos empreendimentos, a elaboração do projeto final 
como construído; 

III - organizar e manter em bom estado de conservação as informações 
e a documentação referentes ao projeto, à construção, à operação, à 
manutenção, à segurança e, quando couber, à desativação da barragem; 

IV - informar ao respectivo órgão fiscalizador qualquer alteração que possa 
acarretar redução da capacidade de descarga da barragem ou que possa 
comprometer a sua segurança; 

V - manter serviço especializado em segurança de barragem, conforme 
estabelecido no Plano de Segurança da Barragem; 

VI - permitir o acesso irrestrito do órgão fiscalizador e dos órgãos integrantes 
do Sindec ao local da barragem e à sua documentação de segurança; 

VII - providenciar a elaboração e a atualização do Plano de Segurança da Barragem, 
observadas as recomendações das inspeções e as revisões periódicas de segurança; 

VIII - realizar as inspeções de segurança previstas no art. 9o desta Lei; 

IX - elaborar as revisões periódicas de segurança; 

X - elaborar o PAE, quando exigido; 

XI - manter registros dos níveis dos reservatórios, com a respectiva 
correspondência em volume armazenado, bem como das características 
químicas e físicas do fluido armazenado, conforme estabelecido pelo 
órgão fiscalizador; 
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XII - manter registros dos níveis de contaminação do solo e do lençol freático na 
área de influência do reservatório, conforme estabelecido pelo órgão fiscalizador; 

XIII - cadastrar e manter atualizadas as informações relativas à barragem no SNISB. 

Parágrafo único - Para reservatórios de aproveitamento hidrelétrico, a 
alteração de que trata o inciso IV também deverá ser informada ao Operador 
Nacional do Sistema Elétrico (ONS). 

CAPÍTULO VI

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 18 - A barragem que não atender aos requisitos de segurança nos termos da 
legislação pertinente deverá ser recuperada ou desativada pelo seu empreendedor, 
que deverá comunicar ao órgão fiscalizador as providências adotadas. 

§1o  A recuperação ou a desativação da barragem deverá ser objeto de projeto 
específico. 

§2o Na eventualidade de omissão ou inação do empreendedor, o órgão 
fiscalizador poderá tomar medidas com vistas à minimização de riscos e de 
danos potenciais associados à segurança da barragem, devendo os custos 
dessa ação ser ressarcidos pelo empreendedor. 

Art. 19 - Os empreendedores de barragens enquadradas no parágrafo 
único do art. 1o terão prazo de 2 (dois) anos, contado a partir da publicação 
desta Lei, para submeter à aprovação dos órgãos fiscalizadores o relatório 
especificando as ações e o cronograma para a implantação do Plano de 
Segurança da Barragem. 

Parágrafo único - Após o recebimento do relatório de que trata o caput, os 
órgãos fiscalizadores terão prazo de até 1 (um) ano para se pronunciarem. 

Art. 20 - O art. 35 da Lei no 9.433, de 8 de janeiro de 1997, passa a vigorar 
acrescido dos seguintes incisos XI, XII e XIII: 

“Art. 35.  .......................................................................

............................................................................................. 

XI - zelar pela implementação da Política Nacional de Segurança de 
Barragens (PNSB); 
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XII - estabelecer diretrizes para implementação da PNSB, aplicação de 
seus instrumentos e atuação do Sistema Nacional de Informações sobre 
Segurança de Barragens (SNISB); 

XIII - apreciar o Relatório de Segurança de Barragens, fazendo, se 
necessário, recomendações para melhoria da segurança das obras, bem 
como encaminhá-lo ao Congresso Nacional.” (NR) 

Art. 21 - O caput do art. 4o da Lei no 9.984, de 17 de julho de 2000, passa 
a vigorar acrescido dos seguintes incisos XX, XXI e XXII: 

“Art. 4o  .........................................................................

............................................................................................. 

XX - organizar, implantar e gerir o Sistema Nacional de Informações sobre 
Segurança de Barragens (SNISB); 

XXI - promover a articulação entre os órgãos fiscalizadores de barragens; 

XXII - coordenar a elaboração do Relatório de Segurança de Barragens e 
encaminhá-lo, anualmente, ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos 
(CNRH), de forma consolidada.

...................................................................................” (NR) 

Art. 22.  O descumprimento dos dispositivos desta Lei sujeita os infratores às 
penalidades estabelecidas na legislação pertinente. 

Art. 23.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília,  20  de setembro de 2010; 189o da Independência e 122o da República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
MAURO BARBOSA DA SILVA

MÁRCIO PEREIRA ZIMMERMANN
JOSÉ MACHADO

JOÃO REIS SANTANA FILHO
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LEI ESTADUAL Nº 7.192,  
DE 06 DE JANEIRO DE 2016

DISPÕE SOBRE A POLÍTICA ESTADUAL DE SEGURANÇA 
DE BARRAGENS (PESB) E REGULA O SISTEMA 
ESTADUAL DE INFORMAÇÕES SOBRE SEGURANÇA DE 
BARRAGENS (SEISB) NO ÂMBITO DO ESTADO DO RIO 
DE JANEIRO.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 

Faço saber que a Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro decreta 
e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Esta Lei estabelece a Política Estadual de Segurança de Barragens e 
açudes (PESBA) e regula o Sistema Estadual de Informações sobre Segurança de 
Barragens e Açudes (SEISBA), no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. (EP Nº 07)

Parágrafo único – Esta Lei aplica-se a barragens e açudes destinados à acu-
mulação de água para quaisquer usos, à disposição final ou temporária de 
rejeitos e à acumulação de resíduos industriais que apresentem pelo menos 
uma das seguintes características: (EP Nº 25)

I - altura do maciço, contada do ponto mais baixo da fundação à crista, maior 
ou igual a 10m (dez metros), caso construída em concreto ou cimento e maior 
ou igual a 5m (cinco metros), caso construída em solo; (EP Nº 09)

II - capacidade total do reservatório maior ou igual a 2.000.000m³ (dois milhões 
de metros cúbicos), caso construída em concreto e maior ou igual a 1.000.000 
m³ (hum milhão de metros cúbicos), se construída em solo; (EP Nº 10)

III - reservatório que contenha resíduos perigosos conforme normas técnicas 
aplicáveis; 

IV - categoria de dano potencial associado, médio ou alto, em termos econô-
micos, sociais, ambientais ou de perda de vidas humanas, conforme definido 
na classificação do art. 3º desta Lei. 
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Art. 2º – Para efeitos desta Lei, serão utilizadas as seguintes definições: 

I - barragem: qualquer estrutura em um curso permanente ou temporário 
de água para fins de contenção ou acumulação de substâncias líquidas ou de 
misturas de líquidos e sólidos, compreendendo o barramento e as estruturas 
associadas; 

II - reservatório: acumulação não natural de água, de substâncias líquidas ou 
de mistura de líquidos e sólidos; 

* III – açude: lago formado pelo barramento de uma nascente ou curso 
d'água, em geral para fins de irrigação, dessedentação ou produção de ener-
gia, entre outros, constituído inclusive pela própria estrutura de barramento; 
(INSERÇÃO DECORRENTE DO ACOLHIMENTO DA EP Nº 07);
* Veto derrubado pela Alerj. DO II 15/07/2016.

IV - segurança de barragem e do açude: condição que vise a manter a sua 
integridade estrutural e operacional e a preservação da vida, da saúde, da 
propriedade e do meio ambiente; 

V - empreendedor: agente privado ou governamental com direito real sobre 
as terras onde se localiza a barragem, o açude e o reservatório ou que explore 
a barragem ou o açude para benefício próprio ou da coletividade; 

VI - órgão fiscalizador: autoridade do poder público estadual ou municipal 
responsável pelas ações de fiscalização da segurança da barragem e do açude 
de sua competência; (EP Nº 12)

VII - gestão de risco: ações de caráter normativo, bem como aplicação de 
medidas para prevenção, controle e mitigação de riscos; 

VIII - dano potencial associado à barragem e ao açude: dano que pode ocorrer 
devido a rompimento, vazamento, infiltração no solo, trincas no concreto ou 
mau funcionamento de uma barragem. (EP Nº 13)

* IX - desastre: qualquer dano social, ambiental, econômico, cultural, inde-
pendente de culpa, causado direta ou indiretamente pelo empreendimento 
(EP Nº 33).
* Veto derrubado pela Alerj. DO II 15/07/2016.
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Capítulo II

DA POLÍTICA ESTADUAL DE SEGURANÇA DE BARRAGENS E AÇUDES (PESBA)

Art. 3º - São instrumentos da Política Estadual de Segurança de Barragens e 
Açudes (PESBA): 

I - o sistema de classificação de barragens e açudes por categoria de risco e 
por dano potencial associado; 

II - o Plano de Segurança de Barragem e Açude; 

III - o Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens e 
Açudes (SNISBA); 

IV - o Sistema Nacional de Informações sobre o Meio Ambiente (Sinima); 

V - As auditorias ambientais, conforme a Lei 1898, de 26 de novembro de 1991. ( EP Nº 05)

VI - o Cadastro Técnico Estadual de Atividades Potencialmente Poluidoras ou 
Utilizadoras de Recursos Ambientais; 

VII - o Relatório de Segurança de Barragens e Açudes. 

Seção I

Dos objetivos da política estaudal de segurança

de barragens e açudes (PESBA)

Art. 4º – São objetivos da Política Estadual de Segurança de Barragens e 
Açudes (PESBA), em consonância com a legislação federal em vigor:

Parágrafo único – A fiscalização do poder público não isenta o empreendedor 
da responsabilidade legal da segurança da barragem ou do açude. (EP Nº 18)

I - garantir a observância de padrões de segurança de barragens e açudes de 
maneira a reduzir a possibilidade de acidente e suas consequências; 

II - regulamentar as ações de segurança a serem adotadas nas fases de planeja-
mento, projeto, construção, primeiro enchimento e primeiro vertimento, operação, 
desativação e de usos futuros de barragens e açudes em todo o estado (EP Nº 28); 
III - promover o monitoramento e o acompanhamento das ações de seguran-
ça empregadas pelos responsáveis por barragens e açudes; 
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IV - criar condições para que se amplie o universo de controle de barragens e açudes pelo 
poder público, com base na fiscalização, orientação e correção das ações de segurança; 

V - coligir informações que subsidiem o gerenciamento da segurança de 
barragens e açudes pelos governos; 

VI - estabelecer conformidades de natureza técnica que permitam a avaliação 
da adequação aos parâmetros estabelecidos pelo poder público; 

VII - fomentar a cultura de segurança de barragens e açudes e de gestão de riscos. 

Seção II

Dos fundamentos da política estadual de segurança

de barragens e açudes (PESBA)

Art. 5º – São fundamentos da Política Estadual de Segurança de Barragens e 
Açudes (PESBA):

I - a segurança de uma barragem ou açude deve ser considerada nas suas 
fases de planejamento, projeto, construção, primeiro enchimento e primeiro 
vertimento, operação, desativação e de usos futuros; 

II - a população deve ser informada e estimulada a participar, direta ou indire-
tamente, das ações preventivas e emergenciais; 

III - o empreendedor é o responsável legal pela segurança da barragem ou 
açude, cabendo-lhe o desenvolvimento de ações para garanti-la; 

IV - a promoção de mecanismos de participação e controle social; 

V - a segurança de uma barragem ou açude influi diretamente na sua susten-
tabilidade e no alcance de seus potenciais efeitos sociais e ambientais. 

Seção III

Do sistema de classificação de barragens

e açudes por categoria de risco

* Art. 6º - As barragens e açudes serão classificados pelo órgão ambiental 
estadual responsável, por categoria de risco, por dano potencial associado e 
pelo seu volume, com base nos seguintes critérios gerais: 
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§ 1º - A classificação por categoria de risco em alto, médio ou baixo será feita 
em função das características técnicas, do estado de conservação do empre-
endimento e do atendimento ao Plano de Segurança da Barragem e Açudes. 

§ 2º - A classificação por categoria de dano potencial associado à barragem ou 
açude em alto, médio ou baixo será feita em função do potencial de perdas de 
vidas humanas e dos impactos econômicos, sociais e ambientais decorrentes 
da possibilidade ruptura da barragem ou açude. 
* Veto derrubado pela Alerj. DO II 15/07/2016.

Seção IV

Do plano de segurança da barragem e do açude

Art. 7º - O Plano de Segurança da Barragem e do açude deve compreender, no 
mínimo, as seguintes informações: 

I - identificação do empreendedor;

II - dados técnicos referentes à implantação do empreendimento, inclusive, 
no caso de empreendimentos construídos após a promulgação desta Lei, do 
projeto como construído, bem como aqueles necessários para a operação e 
manutenção da barragem ou açude; 

III - estrutura organizacional e qualificação técnica dos profissionais da equipe 
de segurança da barragem ou açude; 

IV - manuais de procedimentos dos roteiros de inspeções de segurança e de 
monitoramento e relatórios de segurança da barragem ou açude ; 

V - regra operacional dos dispositivos de descarga da barragem ou açude; 

VI - indicação da área do entorno das instalações e seus respectivos acessos, 
a serem resguardados de quaisquer usos ou ocupações permanentes, exceto 
aqueles indispensáveis à manutenção e à operação da barragem ou açude; 

VII - Plano de Ação de Emergência (PAE);

VIII - relatórios das inspeções de segurança; 

IX – Programa de revisões periódicas de segurança. 

§1º - A periodicidade de atualização, a qualificação do responsável técnico, o 
conteúdo mínimo e o nível de detalhamento dos planos de segurança deverão 
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ser estabelecidos pelo órgão estadual fiscalizador competente, e revisados 
anualmente. 

§2º - As exigências indicadas nas inspeções periódicas de segurança da bar-
ragem deverão ser contempladas nas atualizações do Plano de Segurança da 
Barragem ou açude. 

Art. 8º - As inspeções de segurança regular e especial terão a sua periodi-
cidade, a qualificação da equipe responsável, o conteúdo mínimo e o nível 
de detalhamento definidos pelo órgão estadual fiscalizador competente em 
função da categoria de risco e do dano potencial associado à barragem ou 
açude, sendo, no mínimo, feitas anualmente. (EP Nº 20). 

§1º - A inspeção de segurança regular será efetuada pela própria equipe de 
segurança da barragem ou açude, devendo o relatório resultante ser encami-
nhado ao órgão estadual fiscalizador competente competente, e a Assembleia 
Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, além de ser disponibilizado para a 
sociedade por meio de página na internet. 

§2º - A inspeção de segurança especial será elaborada, conforme orientação 
do órgão fiscalizador, por equipe multidisciplinar de especialistas, em função 
da categoria de risco e do dano potencial associado à barragem ou açude, nas 
fases de construção, operação e desativação, devendo considerar as altera-
ções das condições a montante e a jusante da barragem ou açude. 

§3º - Os relatórios resultantes das inspeções de segurança devem indicar 
as ações a serem adotadas pelo empreendedor para a manutenção da se-
gurança da barragem ou açude, contendo cronograma de execução quando 
intervenções de obras para correção de falhas e ou condições inadequadas 
sejam necessárias. (EP Nº 23) 

§4º - Será realizada anualmente uma auditoria ambiental das barragens de 
que trata esta Lei por órgão ambiental estadual, custeada pela empresa ou 
entidade responsável pela manutenção da barragem ou açude. (EP Nº 04)

Art. 9º - Comporão cadastro especial as barragens ou açudes que apresen-
tarem nas inspeções de segurança regular ou especial falhas ou condições 
inadequadas que exijam ações que garantam a segurança.

Parágrafo único – As inspeções de segurança nas barragens e açudes que se 
enquadrarem nas condições do caput deste artigo deverão ser realizadas men-
salmente pela equipe de segurança da empresa para elaboração de relatório com 
o acompanhamento do cronograma de ações que deverá ser encaminhado ao 
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órgão estadual fiscalizador e à Assembleia Legislativa, além de ser disponibilizado 
para a sociedade por meio de página na internet. (EP Nº 22)

Art. 10 - Deverá ser realizada Revisão Periódica de Segurança de Barragens e 
Açudes com o objetivo de verificar o estado geral de segurança da barragem 
ou açude, considerando o atual estado da arte para os critérios de projeto, a 
atualização dos dados hidrológicos e as alterações das condições a montante 
e a jusante da barragem ou açude. 

§1º - A periodicidade, a qualificação técnica da equipe responsável, o con-
teúdo mínimo e o nível de detalhamento da revisão periódica de segurança 
serão estabelecidos pelo órgão fiscalizador em função da categoria de risco e 
do dano potencial associado à barragem ou açude. 

§2º - A Revisão Periódica de Segurança de Barragens e Açudes deve indicar as 
ações a serem adotadas pelo empreendedor para a manutenção da segurança 
da barragem ou açude, compreendendo, para tanto: 

I - o exame de toda a documentação da barragem ou açude, em particular dos 
relatórios de inspeção; 

II - o exame dos procedimentos de manutenção e operação adotados 
pelo empreendedor; 

III - a análise comparativa do desempenho da barragem ou açude em relação 
às revisões efetuadas anteriormente. 

Art. 11 - O órgão fiscalizador determinará a elaboração de PAE – Plano de 
Ação de Emergência, em função da categoria de risco e do dano potencial 
associado à barragem ou açude, devendo exigi-lo sempre que a barragem ou 
açude tenha uma das características previstas no §1º do artigo 1º desta Lei. 

Art. 12 - O PAE estabelecerá as ações a serem executadas pelo empreendedor da 
barragem ou açude em caso de situação de emergência, bem como identificará os 
agentes a serem notificados dessa ocorrência, devendo contemplar, pelo menos: 

I - identificação e avaliação das possíveis situações de emergência; 

II - procedimentos para identificação e notificação de mau funcionamento ou 
de condições potenciais de ruptura da barragem ou açude; 

III - procedimentos preventivos e corretivos a serem adotados em situações 
de emergência, com indicação do responsável pela ação; 

IV - estratégia e meio de divulgação e alerta para as comunidades potencial-
mente afetadas em situação de emergência. 
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§1º – O PAE deve estar disponível no empreendimento e nas prefeituras 
envolvidas, bem como ser encaminhado às autoridades competentes e aos 
organismos de defesa civil. 

§2º – Nos procedimentos previstos nos incisos I a IV, deverão ser contempla-
dos ainda:

I - Procedimentos de notificação;

II - Fluxograma da notificação;

III - Sistemas de comunicação; 

IV – Estratégia de acesso ao local; 

V - Resposta durante períodos de falta de energia elétrica; 

VI - Resposta durante períodos de intempéries;

VII - Fontes de equipamentos e mão de obra; 

VIII - Estoques de materiais de suprimentos; 

IX - Fontes de energia de emergência; 

X - Mapas de inundação; 

XI - Sistemas de advertência, incluindo obrigatoriamente advertência por 
sinais sonoros; 

Art. 13 - O empreendedor, em caso de desastre, deve atender os seguintes 
direitos dos atingidos:

I - Reconstrução de todas as comunidades atingidas; 

II - Participação dos atingidos em todas as etapas do processo de negociação; 

III - Realocação das comunidades atingidas com a devida reativação econômi-
ca das famílias; 

IV - Reparação da dignidade das famílias, devendo proporcionar qualidade de 
vida igual ou melhor ao que viviam antes; 

V - Participação integral das famílias na definição das metodologias de nego-
ciação coletiva e nas formas de reparação dos atingidos; 

VI – Amplo Diagnóstico Participativo, envolvendo os mais diversos movimen-
tos e organizações da sociedade civil e do Estado para dimensionar e definir 
soluções para os danos sociais, ambientais, econômicos e culturais resultantes 
do desastre; 
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VII - Instituição de mesa de negociação com plena participação do Movimento dos 
Atingidos por Barragens - MAB, e outras organizações, com as empresas e governos 
para permanente negociação, debate e acompanhamento de todo processo; 

VIII - Garantia de estrutura e recursos para informação, participação e or-
ganização dos atingidos, bem como, para contratação de equipes técnicas 
necessárias, coordenadas pelos atingidos

Seção V

Do sistema estadual de informações sobre

segurança de barragens e açudes (SEISBA)

* Art. 14 - Deverá o empreendedor contratar seguro contra desastres, cujo 
valor da cobertura deverá ser determinado pelo órgão ambiental estadual 
competente, levando-se em consideração a complexidade e os riscos do em-
preendimento, e os valores necessários para execução das ações emergenciais 
e a recuperação integral da população e meio ambiente afetado. (EPNº 03)
* Veto derrubado pela Alerj. DO II 15/07/2016.

Art. 15 - O Sistema Estadual de Informações sobre Segurança de Barragens e 
Açudes (SEISBA) tem o objetivo de coletar, armazenar, tratar, gerir e disponibi-
lizar para a sociedade as informações relacionadas à segurança de barragens 
e açudes localizados no Estado do Rio de Janeiro .

* Art. 16 - Compete ao órgão estadual responsável pela fiscalização:

I - manter cadastro atualizado das barragens e açudes sob sua jurisdição; 

II - disponibilizar permanentemente o cadastro e demais informações sobre 
as barragens e açudes sob sua jurisdição e em formato que permita sua inte-
gração ao SNISB, em articulação com os demais órgãos fiscalizadores; 

III - manter atualizada no SEISBA a classificação das barragens e açudes sob sua 
jurisdição por categoria de risco, por dano potencial associado e pelo seu volume;

Parágrafo único - O órgão fiscalizador deverá implantar o cadastro das barra-
gens e açudes a que alude o inciso I, no prazo máximo de 1 (um) ano, a partir 
da data de publicação desta Lei.
* Veto derrubado pela Alerj. DO II 15/07/2016.
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Art. 17 - Aos empreendedores da barragem e açudes compete: 

I - manter atualizadas as informações cadastrais relativas às suas barragens e 
açudes junto ao respectivo órgão fiscalizador estadual; (EP Nº 14)

II – manter articulação com o órgão estadual fiscalizador competente, com 
intuito de permitir um adequado fluxo de informações.

III - prover os recursos necessários à garantia da segurança da barragem; 

IV - providenciar, para novos empreendimentos, a elaboração do projeto final 
como construído; 

V - organizar e manter em bom estado de conservação as informações e a do-
cumentação referentes ao projeto, à construção, à operação, à manutenção, 
à segurança e, quando couber, à desativação da barragem; 

VI - informar ao respectivo órgão estadual fiscalizador competente qualquer 
alteração que possa acarretar redução da capacidade de descarga da barra-
gem e do açude, ou que possa comprometer a sua segurança; 

VII - manter serviço especializado em segurança de barragem, conforme 
estabelecido no Plano de Segurança da Barragem e do Açude; 

VIII - permitir o acesso irrestrito dos órgãos fiscalizadores competentes ao local 
das barragens e dos açudes e à sua documentação de segurança. (EP Nº 27); 

IX - providenciar a elaboração e a atualização do Plano de Segurança da 
Barragem, observadas as recomendações das inspeções e as revisões perió-
dicas de segurança; 

X - realizar as inspeções de segurança previstas nesta Lei; 

XI - elaborar as revisões periódicas de segurança; 

XII - elaborar o PAE, quando exigido; 

XIII - manter registros dos níveis dos reservatórios, com a respectiva correspon-
dência em volume armazenado, bem como das características químicas e físicas 
do fluido armazenado, conforme estabelecido pelo órgão estadual fiscalizador; 

XIV - manter registros dos níveis de contaminação do solo e do lençol freático na 
área de influência do reservatório, conforme estabelecido pelo órgão fiscalizador; 

XV - cadastrar e manter atualizadas as informações relativas à barra-
gem no SEISBA. 
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Capítulo III

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 18 - Os empreendedores de barragens e açudes enquadrados no §1º do 
art. 1º, terão prazo de 1 (um) ano, contado a partir da publicação desta Lei, 
para submeter à aprovação dos órgãos fiscalizadores o relatório especifican-
do as ações e o cronograma para a implantação do Plano de Segurança da 
Barragem e do Açude. 

Parágrafo único - Após o recebimento do relatório de que trata o caput, os 
órgãos fiscalizadores terão prazo de até 1 (um) ano para se pronunciarem. 

* Art. 19 - As informações técnicas a serem periodicamente atualizadas sobre 
as condições de operação e de segurança das barragens de rejeitos e resíduos 
industriais oriundos da mineração sejam incluídas no Cadastro de Áreas con-
taminadas e Reabilitadas do Estado do Rio de Janeiro, pelo órgão ambiental 
estadual competente, nos termos previstos nas Resoluções Conama 420/2009 
e 460/2013. (EP Nº 01).
* Veto derrubado pela Alerj. DO II 15/07/2016.

Art. 20 - Na eventualidade de omissão ou inação do empreendedor, o órgão 
fiscalizador poderá tomar medidas com vistas à minimização de riscos e de 
danos potenciais associados à segurança da barragem ou açude, devendo os 
custos dessa ação ser ressarcidos integralmente pelo empreendedor.

Art. 21 - Em caso de desastre, a recuperação integral da população e meio 
ambiente afetado, deverá contemplar:

I – perda de propriedade ou da posse de imóvel em toda área impactada pelo desastre;

II – perda da capacidade produtiva das terras de parcela remanescente de 
imóvel que faça limite e por ele tenha sido parcialmente atingido;

III – perda de áreas de exercício da atividade extrativista, pesqueira e dos 
recursos pesqueiros ou produtiva;

IV – perda de fontes de renda e trabalho ds quais os atingidos dependam 
economicamente, em virtude da ruptura de vínculo com área impactada, 
direta ou indiretamente pelo desastre;

* V – prejuízos comprovados às atividades produtivas locais, com inviabiliza-
ção de estabelecimento, inclusive ainda em fase de planejamento;
* Veto derrubado pela Alerj. DO II 15/07/2016.
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VI – inviabilização de acesso ou de atividade de manejo dos recursos naturais 
e pesqueiros localizados nas áreas impactadas pelo desastre, incluindo as 
terras de domínio público e uso coletivo, afetando a renda, a subsistência e o 
modo de vida de populações;

VII – prejuízos comprovados às atividades produtivas locais do desastre, 
afetando a renda, a subsistência e o modo de vida de populações;

VIII – vítimas fatais e feridos no desastre e seus familiares;

IX – prejuízos e despesas decorrentes do desenvolvimento de doenças e 
problemas de saúde em virtude das consequenciais do desastre;

X – prejuízos e despesas decorrentes do interrompimento de atividades edu-
cativas, artísticas, culturais, religiosos, lazer e esporte, por conta do desastre;

XI – e de atividades interrompidas por dificuldade de acesso, locomoção, mo-
bilidade, abastecimento de água potável, fornecimento de energia elétrica, 
provocadas pelo desastre. (EP Nº 34)

* Art. 22 - O Poder Executivo, através do órgão ambiental competente, regu-
lamentará a matéria no que couber. (EP 06).
* Veto derrubado pela Alerj. DO II 15/07/2016.

Art. 23 - Esta lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação.

Rio de Janeiro, em 06 de janeiro de 2016.

LUIZ FERNANDO DE SOUZA

Governador
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RESOLUÇÃO CNRH N° 144, 
 DE 10 DE JULHO DE 2012

ESTABELECE DIRETRIZES PARA IMPLEMENTAÇÃO 
DA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURANÇA DE 
BAR RAGENS, APLICAÇÃO DE SEUS INSTRU
MENTOS E ATUAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL 
DE INFORMAÇÕES SOBRE SEGURANÇA DE 
BARRAGENS, EM ATENDIMENTO AO ART. 20 
DA LEI N° 12.334, DE 20 DE SETEMBRO DE 2010, 
QUE ALTEROU O ART. 35 DA LEI Nº 9.433, DE 8 DE 
JANEIRO DE 1997.

O CONSELHO NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS, no uso das competências 
que lhe são conferidas pelas Leis n°s 9.433, de 8 de janeiro de 1997, 9.984, 
de 17 de julho de 2000, e 12.334, de 20 de setembro de 2010, pelo Decreto 
nº 4.613, de 11 de março de 2003, e tendo em vista o disposto no Regimento 
Interno, anexo à Portaria nº 377, de 19 de setembro de 2003, e

Considerando que compete ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos zelar 
pela implementação da Política Nacional de Segurança de Barragens (PNSB), 
conforme inciso XI do Art. 35 da Lei n° 9.433, de 8 de janeiro de 1997;

Considerando que compete ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos 
estabelecer diretrizes para implementação da PNSB, aplicação de seus ins-
trumentos e atuação do Sistema Nacional de Informações sobre Segurança 
de Barragens (SNISB), conforme inciso XII do Art. 35 da Lei n° 9.433, de 8 de 
janeiro de 1997, resolve:

CAPÍTULO I 
DO OBJETIVO

Art.1º. Estabelecer as diretrizes para implementação da Política Nacional de 
Segurança de Barragem, aplicação de seus instrumentos e atuação do Sistema 
Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens em atendimento ao 
art. 20 da Lei n° 12.334, de 20 de setembro de 2010, que alterou o art. 35 da 
Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997.
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Art. 2º Para efeito desta Resolução consideram-se:

I – acidente: comprometimento da integridade estrutural com liberação in-
controlável do conteúdo de um reservatório ocasionado pelo colapso parcial 
ou total da barragem ou estrutura anexa; e

II – incidente – qualquer ocorrência que afete o comportamento da barragem 
ou estrutura anexa que, se não for controlada, pode causar um acidente.

 

CAPÍTULO II
DAS DIRETRIZES GERAIS DA IMPLEMENTAÇÃO DA  

POLÍTICA NACIONAL DE SEGURANÇA DE BARRAGENS

Art. 3º. Constituem diretrizes gerais para implementação da Política Nacional 
de Segurança de Barragens:

I – a integração da Política Nacional de Segurança de Barragens às respectivas 
políticas setoriais;

II – a integração da gestão da segurança das barragens à segurança do empre-
endimento, em todas as suas fases;

III – a adequação da gestão da segurança das barragens às diversidades físicas, 
econômicas, sociais e ambientais das diversas regiões do país, às características 
técnicas dos empreendimentos e ao dano potencial das barragens;

IV – a divulgação das informações relacionadas à segurança de barragens 
associadas a promoção de ações para esclarecimento da população;

CAPÍTULO III
DO PLANO DE SEGURANÇA DA BARRAGEM

Art. 4º. O Plano de Segurança da Barragem deverá ser elaborado pelo empre-
endedor, e compreender no mínimo os seguintes itens:

I – identificação do empreendedor;

II – dados técnicos referentes à implantação do empreendimento, inclusive, no 
caso de empreendimentos construídos após a promulgação da Lei nº 12.334, 
de 2010, do projeto como construído, bem como aqueles necessários para 
a operação e manutenção da barragem;
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III – estrutura organizacional e qualificação técnica dos profissionais da equipe 
de segurança da barragem;

IV – manuais de procedimentos dos roteiros de inspeções de segurança e de 
monitoramento e relatórios de segurança da barragem;

V – regra operacional dos dispositivos de descarga da barragem;

VI – indicação da área do entorno das instalações e seus respectivos acessos, 
a serem resguardados de quaisquer usos ou ocupações permanentes, exceto 
aqueles indispensáveis à manutenção e à operação da barragem;

VII – Plano de Ação de Emergência (PAE), quando exigido; 

VIII - relatórios das inspeções de segurança;

IX – revisões periódicas de segurança.

Paragrafo único. A periodicidade de atualização, o conteúdo mínimo e o nível 
de detalhamento dos planos de segurança deverão ser estabelecidos pelo 
órgão fiscalizador, em função da categoria de risco, do dano potencial associado 
e do seu volume.

Art. 5º. O Plano de segurança de barragem deverá ser atualizado em decorrência 
das inspeções regulares e especiais e das revisões periódicas de segurança da 
barragem, incorporando suas exigências e recomendações.

Art. 6º. Os órgãos fiscalizadores poderão estabelecer prazos para elaboração 
da primeira edição do Plano de Segurança das barragens existentes, em função 
da categoria de risco, do dano potencial e do volume.

CAPÍTULO IV
DO RELATÓRIO DE SEGURANÇA DE BARRAGENS

Art. 7º. O Relatório de Segurança de Barragens deverá conter, no mínimo, 
informações atualizadas sobre:

I – os cadastros de barragens mantidos pelos órgãos fiscalizadores;

II – a implementação da Política Nacional de Segurança de Barragens; 

III – a relação das barragens que apresentem categoria de risco alto;

IV – as principais ações para melhoria da segurança de barragem implemen-
tadas pelos empreendedores;
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V – a descrição dos principais acidentes e incidentes durante o período de 
competência do relatório, bem como análise por parte dos empreendedores e o 
respectivo órgão fiscalizador sobre as causas, consequências e medidas adotadas;

VI – a relação dos órgãos fiscalizadores que enviaram informações para a ANA 
com a síntese das informações enviadas;

VII – os recursos dos orçamentos fiscais da União e dos Estados previstos 
e investidos em ações para a segurança de barragens.

Art. 8º. A ANA será responsável pela coordenação da elaboração do Relatório 
de Segurança de Barragens e os órgãos fiscalizadores responsáveis pelas 
informações.

Art. 9º. O Relatório de Segurança de Barragens deverá compreender o período 
entre 1º de janeiro e 31 de dezembro do ano de referência do relatório. (NR)

Art. 10. A ANA, até 30 de setembro de cada ano, poderá estabelecer o conteúdo 
das contribuições e formulários padronizados para recebimento das infor-
mações que comporão o Relatório de Segurança de Barragens, devendo ser 
disponibilizados em seu sítio eletrônico. (NR)

Parágrafo único. Caso a ANA não estabeleça o disposto no caput, serão manti-
dos o conteúdo mínimo e os formulários adotados no exercício do ano anterior.

Art. 11. Os empreendedores terão prazo até 31 de janeiro de cada ano para 
enviar aos órgãos fiscalizadores as informações necessárias para elaboração 
do Relatório de Segurança de Barragens. (NR)

Art. 12. Os órgãos fiscalizadores terão prazo até 30 de abril de cada ano para 
enviar à ANA as informações necessárias para a elaboração do Relatório de 
Segurança de Barragens. (NR)

Parágrafo único. A ANA deverá informar no Relatório de Segurança de Barra-
gens o não recebimento das informações solicitadas aos órgãos fiscalizadores.

Art. 13. A ANA deverá encaminhar o Relatório de Segurança de Barragens ao 
CNRH até 31 de agosto, de forma consolidada. (NR)

Art. 14. Fica instituído o Grupo de Trabalho no âmbito da Câmara Técnica de 
Análise de Projeto (CTAP) com o objetivo de analisar o relatório elaborado pela 
ANA e propor as recomendações para a melhoria da segurança de barragens. (NR)

Parágrafo único. O GT será constituído por dois membros de cada segmento 
representado na CTAP. (NR)
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Art. 15. Cabe ao CNRH, anualmente, apreciar o Relatório de Segurança de 
Barragens, fazendo, se necessário, recomendações para melhoria da segu-
rança das obras, bem como encaminhá-lo ao Congresso Nacional até 31 de 
dezembro de cada ano. (NR)

CAPÍTULO V
DO SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÕES SOBRE  

SEGURANÇA DE BARRAGENS – SNISB

Art. 16. O Sistema Nacional de Segurança de Barragens - SNISB tem o objetivo 
de coletar, armazenar, tratar, gerir e disponibilizar para a sociedade as infor-
mações relacionadas à segurança de barragens em todo o território nacional.

Art. 17. São responsáveis diretos pelas informações do SNISB:

I – Agência Nacional de Águas (ANA), como gestora e fiscalizadora;

II – órgãos fiscalizadores, conforme definido no artigo 5º da Lei nº 12.334, de 2010;

III – empreendedores.

Art. 18. Compete à ANA, como gestora do SNISB:

I – desenvolver plataforma informatizada para sistema de coleta, tratamento, 
armazenamento e recuperação de informações, devendo contemplar barra-
gens em construção, em operação e desativadas;

II – estabelecer mecanismos e coordenar a troca de informações com os 
demais órgãos fiscalizadores;

III – definir as informações que deverão compor o SNISB em articulação com 
os demais órgãos fiscalizadores; e

IV – disponibilizar o acesso a dados e informações para a sociedade por meio 
da Rede Mundial de Computadores.

Art. 19. Compete aos órgãos fiscalizadores:

I – manter cadastro atualizado das barragens sob sua jurisdição;

II – disponibilizar permanentemente o cadastro e demais informações sobre as 
barragens sob sua jurisdição e em formato que permita sua integração ao SNISB, 
em prazo a ser definido pela ANA em articulação com os órgãos fiscalizadores;

RESOLUÇÃO CNRH Nº 144/12



1263 Base Legal para a Gestão das Águas do Estado do Rio de Janeiro (1997-2021)

III – manter atualizada no SNISB a classificação das barragens sob sua jurisdição 
por categoria de risco, por dano potencial associado e pelo seu volume;

Art. 20. Compete aos empreendedores:

I – manter atualizadas as informações cadastrais relativas às suas barragens 
junto ao respectivo órgão fiscalizador;

II – articular-se com o órgão fiscalizador, com intuito de permitir um adequado 
fluxo de informações.

Art. 21. O SNISB deverá buscar a integração e a troca de informações, no que 
couber, com:

I – o Sistema Nacional de Informações sobre o Meio Ambiente- SINIMA;

II – o Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa 
Ambiental;

III – o Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou 
Utilizadoras de Recursos Ambientais;

IV – O Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos – SNIRH; 

V – demais sistemas relacionados com segurança de barragens.

Art. 22. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

IZABELLA TEIXEIRA

Presidente

PEDRO WILSON GUIMARÃES

Secretário Executivo

RESOLUÇÃO CNRH Nº 144/12
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RESOLUÇÃO CNRH Nº 178,  
DE 29 DE JUNHO DE 2016

ALTERA A RESOLUÇÃO CNRH Nº 144, DE 10 DE 
JULHO DE 2012, QUE “ESTABELECE DIRETRIZES 
PARA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL 
DE SEGURANÇA DE BARRAGENS, APLICAÇÃO 
DE SEUS INSTRUMENTOS E ATUAÇÃO DO 
SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÕES SOBRE 
SEGURANÇA DE BARRAGENS, EM ATENDIMENTO 
AO ART. 20 DA LEI N° 12.334, DE 20 DE SETEMBRO 
DE 2010, QUE ALTEROU O ART. 35 DA LEI Nº 9.433, 
DE 8 DE JANEIRO DE 1997”.

O CONSELHO NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS, no uso das competências que 
lhe são conferidas pelas Leis n°s 9.433, de 8 de janeiro de 1997, 9.984, de 17 de 
julho de 2000, e 12.334, de 20 de setembro de 2010, pelo Decreto nº 4.613, de 11 
de março de 2003 e tendo em vista o disposto no seu Regimento Interno, anexo à 
Portaria nº 437, de 8 de novembro de 2013;

Considerando que compete ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos zelar 
pela implementação da Política Nacional de Segurança de Barragens (PNSB), 
conforme inciso XI do Art. 35 da Lei n° 9.433, de 8 de janeiro de 1997;

Considerando que compete ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos 
estabelecer diretrizes para implementação da PNSB, aplicação de seus ins-
trumentos e atuação do Sistema Nacional de Informações sobre Segurança 
de Barragens (SNISB), conforme inciso XII do Art. 35 da Lei n° 9.433, de 8 de 
janeiro de 1997;

Considerando a Resolução CNRH nº 144, de 10 de julho de 2012, que esta-
belece diretrizes para implementação da Política Nacional de Segurança de 
Barragens, aplicação de seus instrumentos e atuação do Sistema Nacional de 
Informações sobre Segurança de Barragens, em atendimento ao art. 20 da Lei 
no 12.334, de 20 de setembro de 2010, que alterou o art. 35 da Lei no 9.433, 
de 8 de janeiro de 1997, resolve:

Art.1º. Os artigos 9º a 15 da Resolução CNRH nº 144, de 10 de julho de 2012, 
passam a vigorar com a seguinte redação:
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“Art.9º. O Relatório de Segurança de Barragens deverá compreender 
o período entre 1º de janeiro e 31 de dezembro do ano de referência 
do relatório”. (NR)

“Art. 10. A ANA, até 30 de setembro de cada ano, poderá estabelecer 
o conteúdo das contribuições e formulários padronizados para rece-
bimento das informações que comporão o Relatório de Segurança de 
Barragens, devendo ser disponibilizados em seu sítio eletrônico”. (NR)

Parágrafo único. Caso a ANA não estabeleça o disposto no caput, serão manti-
dos o conteúdo mínimo e os formulários adotados no exercício do ano anterior.

“Art.11. Os empreendedores terão prazo até 31 de janeiro de cada ano 
para enviar aos órgãos fiscalizadores as informações necessárias para 
elaboração do Relatório de Segurança de Barragens”. (NR)

“Art.12. Os órgãos fiscalizadores terão prazo até 30 de abril de cada 
ano para enviar à ANA as informações necessárias para a elaboração 
do Relatório de Segurança de Barragens”. (NR)

Parágrafo único. A ANA deverá informar no Relatório de Segurança de Barragens 
o não recebimento das informações solicitadas aos órgãos fiscalizadores.

“Art.13. A ANA deverá encaminhar o Relatório de Segurança de 
Barragens ao CNRH até 31 de agosto, de forma consolidada”. (NR)

“Art. 14 Fica instituído o Grupo de Trabalho no âmbito da Câmara 
Técnica de Análise de Projeto (CTAP) com o objetivo de analisar o rela-
tório elaborado pela ANA e propor as recomendações para a melhoria 
da segurança de barragens”. (NR)

“Parágrafo único. O GT será constituído por dois membros de cada 
segmento representado na CTAP”. (NR)

“Art.15. Cabe ao CNRH, anualmente, apreciar o Relatório de Segurança 
de Barragens, fazendo, se necessário, recomendações para melhoria da 
segurança das obras, bem como encaminhá-lo ao Congresso Nacional 
até 31 de dezembro de cada ano”. (NR)

Art. 3º Os prazos mencionados nos artigos 9º a 13 e no artigo 15 serão aplicá-
veis a partir da elaboração do Relatório de Segurança de Barragens referente 
ao ano de 2016.

Art. 4º Os procedimentos de avaliação do Relatório de Segurança de Barragens 
referente ao ano de 2015 seguirão o previsto na Resolução CNRH nº 144, de 
10 de julho de 2012.

RESOLUÇÃO CNRH Nº 178/16
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Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

JOSÉ SARNEY FILHO

Presidente

RICARDO J SOAVINSKI

Secretário Executivo

RESOLUÇÃO CNRH Nº 178/16
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RESOLUÇÃO CNRH Nº 223,  
DE 20 DE NOVEMBRO DE 2020

ALTERA A RESOLUÇÃO CNRH N. 144, DE 10 DE 
JULHO DE 2012, QUE ESTABELECE DIRETRIZES 
PARA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL 
DE SEGURANÇA DE BARRAGENS, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.

O CONSELHO NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS-CNRH, no uso das com-
petências que lhe são conferidas pela Lei n. 9.433, de 8 de janeiro de 1997, 
especialmente o disposto no art. 35, pela Lei n. 9.984, de 17 de julho de 2000, 
pela Lei n. 12.334, de 20 de setembro de 2010, pela Resolução CNRH nº 144, 
de 10 de julho de 2012, pelo Decreto n. 10.000, de 3 de setembro de 2019, 
e tendo em vista o Processo n. 59000.011091/2020-11, resolve:

Art. 1º O art. 9º da Resolução CNRH n. 144, de 10 de julho de 2012, passa 
a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 9º O Relatório de Segurança de Barragens-RSB deverá compreender 
o período entre 1º de janeiro e 31 de dezembro do ano de referência 
do relatório". (NR)

Art. 2º A Resolução CNRH n. 144, de 2012, passa a vigorar acrescida do art. 9º-A:

"Art. 9ºA Os dados do SNISB serão utilizados para fins de elaboração 
do Relatório de Segurança de Barragens.

§1º A ANA irá utilizar a data de 31 de dezembro de cada ano como 
referência para a extração de dados do SNISB, visando a elaboração do 
Relatório de Segurança de Barragens.

§2º A alimentação e a atualização de informações no SNISB, por parte 
dos órgãos fiscalizadores, deverá ser realizada de forma permanente e 
refletir o estado de cada barragem e de sua respectiva documentação e 
cadastro, devendo ser inseridas novas informações sempre que houver 
atualização de dados.

§3º O empreendedor deverá manter atualizadas as informações junto 
ao órgão fiscalizador, conforme orientações deste.

§4º O órgão fiscalizador poderá conceder acesso ao empreendedor no 
SNISB para atualizar as informações que lhe couber."
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Art. 3º Os artigos 10, 12, 13 e 15, da Resolução CNRH n. 144, de 2012, passam 
a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 10. A ANA, até 30 de junho do ano de referência de cada relatório, 
poderá atualizar ou estabelecer novos conteúdos para as contribuições 
e formulários padronizados para recebimento das informações que 
irão compor o Relatório de Segurança de Barragens daquele ano de 
referência, devendo ser disponibilizados em seu sítio eletrônico. (NR)

Parágrafo único. Caso a ANA não estabeleça o disposto no caput, serão 
mantidos o conteúdo e os formulários adotados no exercício do ano 
anterior." (NR)

"Art. 12. Os órgãos fiscalizadores terão prazo até 28 de fevereiro do 
ano seguinte ao ano de referência do relatório, para enviar à ANA as 
informações solicitadas via formulário padronizado para a elaboração 
do Relatório de Segurança de Barragens." (NR)

"Art. 13. A ANA deverá encaminhar o Relatório de Segurança de 
Barragens ao CNRH até 30 de junho do ano seguinte ao ano de refe-
rência, de forma consolidada.

Parágrafo único. A ANA dará publicidade ao relatório na data de que 
trata o caput no sítio eletrônico no SNISB." (NR)

"Art. 15. Cabe ao CNRH, anualmente, apreciar o Relatório de Segurança 
de Barragens, fazendo, se necessário, recomendações para melhoria da 
segurança das obras, bem como encaminhá-lo ao Congresso Nacional.

§1º O CNRH encaminhará o Relatório de Segurança de Barragem ao 
Congresso Nacional, às assembleias legislativas, à Câmara Legislativa 
do Distrito Federal e aos governos Federal, Estaduais e Distrital até 30 
de julho do ano seguinte ao ano de referência do relatório.

§2º O CNRH encaminhará, se necessário, recomendações para melho-
ria da segurança das obras ao Congresso Nacional, ao Poder Executivo 
Federal e aos Poderes Legislativo e Executivo Estaduais e Distrital até 31 
de dezembro do ano seguinte ao ano de referência do relatório. " (NR)

Art. 4º Os prazos mencionados nos artigos 1º e 2º desta Resolução, serão 
aplicáveis a partir da elaboração do Relatório de Segurança de Barragens 
referente ao ano de 2020.

Art. 5º Ficam revogados os artigos 11 e 14 da Resolução CNRH n. 144, de 2012.

Art. 6 º Fica revogada a Resolução CNRH n. 178, de 29 de junho de 2016.

RESOLUÇÃO CNRH Nº 223/20
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Art. 7º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

ROGÉRIO SIMONETTI MARINHO

Presidente do Conselho

SERGIO LUIZ SOARES DE SOUZA COSTA

Secretário Executivo

RESOLUÇÃO CNRH Nº 223/20
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RESOLUÇÃO INEA Nº 165, 
DE 26 DE DEZEMBRO DE 2018

ESTABELECE DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO 
DO PLANO DE SEGURANÇA DA BARRAGEM, 
REGULAMENTANDO AS POLÍTICAS NACIONAL E 
ESTADUAL DE SEGURANÇA DE BARRAGENS NO 
ÂMBITO DA COMPETÊNCIA DO INEA.

O PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETOR DO INSTITUTO ESTADUAL DO 
AMBIENTE (INEA), reunido no dia 19 de dezembro 2018, no uso das atri-
buições legais que lhe confere a Lei Estadual nº 5.101, de 04 de outubro de 
2007, o art. 8º, XVIII do Decreto Estadual nº 41.628, de 12 de janeiro de 2009, 
na forma que orienta o Parecer RD nº 02/2009, da Procuradoria do INEA e 
conforme processo administrativo E- 07/002.106741/2018,

Considerando:

- a competência do INEA de fiscalizar as barragens localizadas nos rios estaduais as 
quais foram licenciadas pelo próprio órgão ambiental estadual, nos termos do dispos-
to no artigo 17 da Lei Complementar nº140/2011;

- que, além disso, compete ao INEA, no âmbito de suas atribuições, fiscalizar as bar-
ragens para as quais forneceu licença ambiental para fins de disposição de resíduos 
industriais, conforme o disposto no art. 5º, inciso IV, da Lei Federal nº 12.334/2010;

- ainda, que compete ao INEA, no âmbito de suas atribuições, fiscalizar as barragens 
para as quais outorgou o direito de uso dos recursos hídricos, quando o objeto for 
acumulação de água, exceto para fins de aproveitamento hidrelétrico, conforme art. 
5º, inciso I, da Lei Federal nº 12.334 de 2010;

- que cabe ao órgão ou entidade fiscalizadora estabelecer periodicidade de execução 
ou atualização, qualificação da equipe de segurança da barragem, o conteúdo mínimo 
e o nível de detalhamento do Plano de Segurança da Barragem, das Inspeções de 
Segurança Regular e Especial, da Revisão Periódica de Segurança da Barragem e do 
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RESOLUÇÃO INEA Nº 165/18

Plano de Ação de Emergência, conforme artigos 8º, 9º, 10, 11 e 12 da Lei 
Federal nº 12.334 ,de 2010, que estabelece a Política Nacional de Segurança 
de Barragens (PNSB);

- que cabe ao órgão ou entidade fiscalizadora estabelecer periodicidade de execução 
ou atualização, qualificação da equipe de segurança da barragem, o conteúdo mínimo 
e o nível de detalhamento do Plano de Segurança da Barragem, das Inspeções de 
Segurança Regular e Especial, da Revisão Periódica de Segurança da Barragem e do 
Plano de Ação de Emergência, conforme artigos 7º, 8º, 10, 11 e 12 da Lei Estadual 
nº 7.192, de 2016, que estabelece a Política Estadual de Segurança de Barragens e 
Açudes (PESBA);

- a Resolução CNRH nº 143 de 2012 que estabelece critérios gerais de classificação 
de barragens por categoria de risco, dano potencial associado e pelo seu volume, em 
atendimento ao art. 7º da Lei Federal nº 12.334, de 2010;

Resolve:

Art. 1º - Estabelecer diretrizes para elaboração do Plano de Segurança da Barragem, 
regulamentando as Políticas Nacional e Estadual de Segurança de Barragens no âmbi-
to da competência do INEA.

Art. 2º - Os dispositivos desta Resolução se aplicam às barragens fiscalizadas pelo 
INEA.

Art. 3º - Para efeito desta Resolução consideram-se:

I - Açude: lago formado pelo barramento de uma nascente ou curso d’água, em geral 
para fins de irrigação, dessedentação ou produção de energia, entre outros, constitu-
ído inclusive pela própria estrutura do barramento;

II - Anomalia: qualquer deficiência, irregularidade, anormalidade ou deformação que 
possa vir a afetar a segurança da barragem, tanto a curto como a longo prazo;

III - Área afetada: área a jusante ou a montante, potencialmente comprometida por 
eventual ruptura da barragem;

IV - Barragem: qualquer obstrução em um curso permanente ou temporário de água, 
ou talvegue, para fins de retenção ou acumulação de substâncias líquidas ou de mis-
turas de líquidos e sólidos, compreendendo o barramento e as estruturas associadas;

V - Barragens Fiscalizadas pelo INEA: barragens situadas em rios de domínio estadual, 
situados no Estado do Rio de Janeiro, exceto aquelas destinadas à disposição de 
rejeitos de mineração ou cujo uso preponderante seja a geração hidrelétrica;
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VI - Categoria de Risco: classificação da barragem de acordo com os aspectos que 
possam influenciar na possibilidade de ocorrência de acidente, levando-se em 
conta as características técnicas, o estado de conservação e o Plano de Segurança da 
Barragem, conforme definição do Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH);

VII - Coordenador do PAE: responsável por coordenar as ações descritas no PAE, 
devendo estar disponível para atuar, prontamente, nas situações de emergência em 
potencial da barragem, podendo ser o empreendedor ou pessoa designada por este;

VIII - Dano Potencial Associado: dano que pode ocorrer devido a rompimento, vaza-
mento, infiltração no solo ou mau funcionamento de uma barragem, independente 
da sua probabilidade de ocorrência, a ser graduado de acordo com as perdas de vidas 
humanas, impactos socioeconômicos e ambientais, conforme definição do CNRH;

IX - Declaração de início ou encerramento da emergência: declaração emitida pelo 
empreendedor ou pelo coordenador do PAE para as autoridades públicas competen-
tes, estabelecendo o início ou o fim da situação de emergência;

X - Empreendedor: agente privado ou governamental com direito real sobre as terras 
onde se localizam a barragem e o reservatório ou que explore a barragem para bene-
fício próprio ou da coletividade; 

XI - Equipe de Segurança da Barragem: equipe multidisciplinar composta de profissio-
nais responsáveis pelas ações de segurança da barragem, podendo ser profissionais 
do próprio empreendedor ou contratada especificamente para este fim; 

XII - Fluxograma de Notificação do Plano de Ação de Emergência: documento em 
forma gráfica que demonstra quem deverá ser notificado, por quem e em qual priori-
dade, para cada situação de emergência em potencial; 

XIII – Inspeção de Segurança Especial (ISE): atividade sob a responsabilidade do 
empreendedor que visa avaliar as condições de segurança da barragem em situações 
específicas, devendo ser realizada pela equipe de segurança da barragem nas fases de 
construção, desativação e em situações de incidentes e acidentes; 

XIV – Inspeção de Segurança Regular (ISR): atividade sob a responsabilidade do 
empreendedor que visa identificar e avaliar anomalias que afetem potencialmente as 
condições de segurança e de operação, bem como seu estado de conservação, deven-
do ser realizada, regularmente, com a periodicidade estabelecida nesta Resolução; 

XV - Matriz de Categoria de Risco e Dano Potencial Associado: matriz constante do 
ANEXO I desta Resolução, que relaciona a classificação quanto à Categoria de Risco 
e quanto ao Dano Potencial Associado, com objetivo de estabelecer a periodicida-
de das Inspeções de Segurança Regular, as situações em que deve ser realizada 
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obrigatoriamente Inspeção de Segurança Especial, a periodicidade da Revisão Periódica 
de Segurança da Barragem e conteúdo do Plano de Ação de Emergência; 

XVI - Nível de Perigo Global da Barragem (NPGB): gradação dada à barragem em 
função perigo e do comprometimento de sua segurança decorrente do efeito da(s) 
anomalia(s) identificada(s); 

XVII - Nível de Perigo da Anomalia (NPA): gradação dada a cada anomalia em função 
do perigo causado à segurança da barragem;

XVIII - Nível de Resposta: gradação dada no âmbito do Plano de Ação de Emergência 
– PAE às situações de emergência em potencial da barragem, que possam compro-
meter a sua segurança e a ocupação na área afetada;

XIX - Plano de Ação de Emergência (PAE): documento formal elaborado pelo empre-
endedor, no qual estão identificadas as situações de emergência em potencial da 
barragem, estabelecidas as ações a serem executadas nesses casos e definidos os 
agentes a serem notificados, com o objetivo de minimizar danos e perdas de vida;

XX - Plano de Segurança da Barragem (PSB): instrumento da Política Nacional de 
Segurança de Barragens (PNSB) e da Política Estadual de Segurança de Barragens e 
Açudes (PESBA) utilizado para a gestão da segurança de barragem;

XXI - Revisão Periódica de Segurança de Barragem (RPSB): estudo cujo objetivo é 
diagnosticar o estado geral de segurança da barragem, considerando o atual estado 
da arte para os critérios de projeto, a atualização de dados hidrológicos, as alterações 
das condições a montante e a jusante do empreendimento, e indicar as ações a serem 
adotadas pelo empreendedor para a manutenção da segurança da barragem;

XXII - Risco: probabilidade da ocorrência de um acidente, conforme defini-
ção do CNRH;

XXIII - Sistema de Alerta: conjunto de equipamentos ou recursos tecnológicos para 
informar a população potencialmente afetada na Zona de Autossalvamento sobre a 
ocorrência de perigo iminente;

XXIV - Sistema de Informações das Barragens localizadas no Estado do Rio de Janeiro 
(SisBar): plataforma online com o intuito de servir tanto ao cadastramento de barra-
mentos, como ao acompanhamento dos procedimentos de fiscalização.

XXV - Situação de emergência em potencial da barragem: situação que possa causar 
dano à integridade estrutural e operacional da barragem, à preservação da vida, da 
saúde, da propriedade e do meio ambiente;

XXVI - Vistoria: inspeção visual simplificada;
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XXVII - Zona de Autossalvamento (ZAS): região do vale a jusante da barragem em 
que se considera que os avisos de alerta à população são da responsabilidade do em-
preendedor, por não haver tempo suficiente para uma intervenção das autoridades 
competentes em situações de emergência, devendo-se adotar, no mínimo, a menor 
das seguintes distâncias para a sua delimitação: a distância que corresponda a um 
tempo de chegada da onda de inundação igual a trinta minutos ou 10 km.

CAPÍTULO I

DA MATRIZ CATEGORIA DE RISCO E DANO POTENCIAL ASSOCIADO

Art. 4º - As barragens fiscalizadas pelo INEA serão por ela classificadas de acordo com 
a Matriz de Categoria de Risco e o Dano Potencial Associado, constante no ANEXO I.

Parágrafo único. O INEA poderá atualizar a classificação das barragens em decorrência 
da alteração de suas características ou da ocupação do vale a jusante que requeiram a 
revisão da Categoria de Risco ou do Dano Potencial Associado à barragem.

CAPÍTULO II

DO PLANO DE SEGURANÇA DA BARRAGEM

Seção I

Do conteúdo mínimo e do nível e detalhamento do PSB

Art. 5º - O PSB deverá ser composto por até 5 (cinco) volumes:

Volume I – Informações Gerais e Documentação Técnica do Empreendimento;

Volume II – Planos, Procedimentos, Registros e Controles;

Volume III – Revisão Periódica de Segurança da Barragem;

Volume IV – Plano de Ação de Emergência;

Volume V – Resumo Executivo do Plano de Segurança da Barragem.

§ 1º O conteúdo mínimo de cada volume está detalhado no ANEXO II.

§ 2º Os relatórios das inspeções de segurança regular e especial deverão ser inseridos 
no Volume II do PSB.

§ 3º A extensão e o detalhamento do PSB deverão ser proporcionais à complexidade 
da barragem e suficientes para garantir as condições adequadas de segurança.
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§ 4º O Resumo Executivo deverá ser enviado ao INEA em até 60 (sessenta) dias após 
a elaboração ou atualização do PSB.

Art. 6º - A abrangência do PSB será definida em função do enquadramento nas 
Políticas Nacional e Estadual de Segurança de Barragens.

Parágrafo único. As barragens enquadradas apenas na PESBA deverão apresentar 
somente os Volumes I, IV e V, cabendo ao INEA solicitar a elaboração dos demais 
volumes quando julgar necessário.

Seção II

Do prazo para elaboração e periodicidade de atualização do PSB

Art. 7º - O PSB deverá ser elaborado e apresentado ao INEA antes do início do primei-
ro enchimento, devendo estar disponível para utilização pela equipe de segurança de 
barragem, e para consulta pelo INEA e Defesa Civil.

Parágrafo único. Nos casos em que o primeiro enchimento da barragem já tenha 
ocorrido, o PSB deverá ser elaborado no prazo máximo de 01 (um) ano a contar da 
publicação desta Resolução.

Art. 8º - Em caso de alteração da classificação da barragem, o INEA estipulará prazo 
para eventual adequação do PSB.

Art. 9º - O PSB deverá ser atualizado em decorrência das atividades de ope-
ração, monitoramento, manutenção, da realização de ISR, ISE e RPSB, e das 
atualizações do PAE, incorporando seus registros e relatórios, bem como suas 
exigências e recomendações.

Parágrafo único. Todas as atualizações a que se refere o caput deverão ser 
anotadas e assinadas em folha de controle de alterações, que deverá fazer 
parte do PSB.

Seção III

Da localização

Art. 10 - O PSB deverá estar disponível no próprio local da barragem, no escritório 
local ou regional do empreendedor, caso exista, bem como na sua sede.
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CAPÍTULO III

DA INSPEÇÃO DE SEGURANÇA REGULAR

Seção I

Do conteúdo mínimo e nível de detalhamento do relatório da ISR

Art. 11 - As ISR terão como produtos finais a Ficha de Inspeção Regular preenchida, o 
Relatório de Inspeção Regular e o Extrato da Inspeção de Segurança Regular de Barragem. 

Art. 12 - O conteúdo mínimo e nível de detalhamento do Relatório da ISR estão 
dispostos no ANEXO II.

Parágrafo único. O Relatório de Inspeção Regular deverá ser acompanhado da res-
pectiva Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) dos profissionais responsáveis 
pela sua elaboração.

Art. 13 - A Ficha de Inspeção de Segurança Regular terá seu modelo sugerido pelo 
INEA e deverá ser preenchida diretamente no SisBar.

Art. 14 - A classificação do NPA deverá constar no Relatório da ISR e será definida de 
acordo com as orientações a seguir:

a) Normal: quando não forem encontradas anomalias ou quando determinada 
anomalia não compromete a segurança da barragem, mas deve ser controlada e 
monitorada ao longo do tempo; 

b) Atenção: quando determinada anomalia não compromete a segurança da barra-
gem de imediato ou a curto prazo, mas caso venha a progredir, pode comprometê-la, 
devendo ser controlada, monitorada ou reparada ao longo do tempo;

c) Alerta: quando determinada anomalia representa risco e compromete a segurança 
da barragem, devendo ser tomadas providências imediatas para sua eliminação;

d) Emergência: quando determinada anomalia representa alta probabilidade 
de ruptura da barragem, devendo ser tomadas providências imediatas para sua 
eliminação e redução dos danos materiais e a humanos decorrentes de uma 
eventual ruptura da barragem.

Parágrafo único. No caso de anomalias classificadas como Alerta ou Emergência, deverá 
constar obrigatoriamente no Relatório de ISR o prazo máximo para que sejam sanadas.

Art. 15 - O Nível de Perigo Global da Barragem (NPGB) deverá constar no Relatório da 
ISR, considerando as seguintes definições:
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a) Normal: quando o efeito conjugado das anomalias não compromete a 
segurança da barragem;

b) Atenção: quando o efeito conjugado das anomalias não compromete de imediato 
ou a curto prazo a segurança da barragem, mas caso venham a progredir, pode 
comprometê-la, devendo ser controladas, monitoradas ou reparadas;

c) Alerta: quando o efeito conjugado das anomalias compromete a segurança da 
barragem, devendo ser tomadas providências imediatas para eliminá-las;

d) Emergência: quando o efeito conjugado das anomalias representa alta probabili-
dade de ruptura da barragem, devendo ser tomadas providências imediatas para sua 
eliminação e redução dos danos materiais e a humanos decorrentes de uma eventual 
ruptura da barragem.

Parágrafo único. O NPGB será no mínimo igual ao NPA de maior gravidade, devendo, 
no que couber, estar compatibilizado com o Nível de Resposta previsto no artigo 37.

Art. 16 - O Extrato da ISR deverá ser anexado ao Relatório da ISR e deverá contemplar 
a situação da barragem na ocasião da inspeção, as principais anomalias observadas, 
o NPGB, a indicação das principais medidas e ações a serem adotadas pelo empreen-
dedor para a manutenção da segurança da barragem e o cronograma previsto para 
execução de cada medida e/ou ação.

Seção II

Da periodicidade e do prazo para elaboração do relatório da ISR

Art. 17 - A ISR deverá ser realizada pelo empreendedor, no mínimo, uma vez por ano.

§ 1º Considera-se, para os fins deste artigo, o ano civil compreendido entre 01 de 
janeiro e 31 de dezembro.

§ 2º O INEA poderá, mediante ato devidamente motivado, exigir ISR complementares 
às definidas neste artigo sempre que houver razões que as justifiquem.

§ 3º O INEA indicará os períodos em que deverão ser realizadas as ISR (período chuvo-
so e estiagem) considerando a tipologia (estrutura, uso preponderante, entre outras 
características) da barragem.

Art. 18 - Quando a barragem for enquadrada na Classe D da Matriz de Categoria de 
Risco e Dano Potencial Associado constante do ANEXO I, a ISR será considerada como 
realizada pelo INEA a partir da apresentação do Relatório de Vistoria descrevendo 
as principais características da barragem e eventuais anomalias, incluindo o registro 
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fotográfico da barragem referente a data da vistoria, não sendo não sendo necessário 
o preenchimento da Ficha de Inspeção de Segurança Regular.

§ 1º Caso, quando da realização da vistoria, seja identificada alguma anomalia mais 
grave, o empreendedor deverá realizar uma inspeção mais detalhada.

§ 2º O prazo para realização dessa inspeção após a constatação de anomalia mais 
grave será de 15 (quinze) dias após a constatação do mesmo.

Art. 19 - O empreendedor terá um prazo de 30 (trinta) dias após a realização da ISR 
para preencher, diretamente no SisBar, o Extrato da ISR e inserir uma cópia digital do 
Relatório da ISR, bem como respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) 
dos profissionais responsáveis pela sua elaboração.

§ 1º No caso de o NPGB da barragem ser classificado como Emergência, o empreen-
dedor deverá informar imediatamente ao INEA, à ANA e à Defesa Civil.

§ 2º Uma cópia do Relatório da ISR deverá ser encaminhada à Assembleia Legislativa 
do Estado do Rio de Janeiro (ALERJ) e ser disponibilizado para a sociedade por meio 
de página na internet.

CAPÍTULO IV

DA INSPEÇÃO DE SEGURANÇA ESPECIAL

Seção I

Do conteúdo mínimo e nível de detalhamento do relatório da ISE

Art. 20 - As ISE terão como produtos finais a Ficha de Inspeção Especial preenchida e 
o Relatório de Inspeção de Segurança Especial de Barragem, com parecer conclusivo 
sobre as condições de segurança da barragem, contendo recomendações e medidas 
detalhadas para mitigação e solução dos problemas encontrados e/ou prevenção de 
novas ocorrências.

Parágrafo único. A ISE deverá ser elaborada nas fases de construção, desativação e 
em situações de incidentes e acidentes.

Art. 21- O conteúdo mínimo e nível de detalhamento do Relatório da ISE estão dis-
postos no ANEXO II.

Parágrafo único. O Relatório de ISE deverá ser acompanhado da respectiva Anotação 
de Responsabilidade Técnica (ART) dos profissionais responsáveis pela sua elaboração.
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Art. 22 - A Ficha de Inspeção de Segurança Especial terá seu modelo sugerido pelo 
INEA e deverá ser preenchida diretamente no SisBar.

Art. 23 - As classificações do NPA e do NPGB deverão constar no Relatório da 
ISE e serão definidas de acordo com as orientações apresentadas nos artigos 
14 e 15 desta Resolução.

Seção II

Da realização da ISE

Art. 24 - O empreendedor deverá realizar ISE:

I – quando o NPGB for classificado como Alerta ou Emergência;

II – antes do início do primeiro enchimento do reservatório;

III – quando da realização da Revisão Periódica de Segurança de Barragem;

IV – quando houver deplecionamento rápido do reservatório;

V – após eventos extremos, tais como: cheias extraordinárias, sismos e secas prolongadas;

VI – em situações de descomissionamento ou abandono da barragem;

VII – em situações de sabotagem;

§ 1º Em qualquer situação, o INEA poderá, mediante ato devidamente motivado, exigir 
ISE complementar às definidas neste artigo sempre que houver razões que as justifiquem.

§ 2º As barragens classificadas na Classe D, conforme a Matriz de Categoria de Risco e 
Dano Potencial Associado constante do ANEXO I, devem realizar ISE, obrigatoriamen-
te, nas situações dos incisos I a III deste artigo.

Art. 25 - O empreendedor terá um prazo de 15 (quinze) dias após a realização da 
ISE para preencher, diretamente no SisBar, a Ficha de Inspeção da ISE e inserir uma 
cópia digital do Relatório da ISE, bem como respectiva Anotação de Responsabilidade 
Técnica (ART) dos profissionais responsáveis pela sua elaboração.

§ 1º No caso de o NPGB da barragem ser classificado como Emergência, o empreen-
dedor deverá informar imediatamente ao INEA, à ANA e à Defesa Civil.

§ 2º Uma cópia do Relatório da ISE deverá ser encaminhada à ALERJ e ser disponibili-
zado para a sociedade por meio de página na internet.
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CAPÍTULO V

DA REVISÃO PERIÓDICA DE SEGURANÇA DA BARRAGEM – RPSB

Seção I 

Da conteúdo mínimo e do nível de detalhamento do relatório 
e do resumo executivo da RPSB

Art. 26 – Os produtos finais da RPSB serão um Relatório e um Resumo Executivo, 
correspondente ao Volume III do PSB, cujos conteúdos mínimos e nível de deta-
lhamento estão dispostos no ANEXO II. 

Seção II

Da periodicidade de execução e do prazo para elaboração do relatório e 
do resumo executivo da RPSB

Art. 27 - A periodicidade máxima da RPSB é definida em função da Matriz de 
Categoria de Risco e Dano Potencial Associado constante do ANEXO I, sendo:

I– Classes A e B: a cada 2 (dois) anos;

II- Classes C e D: a cada 4 (quatro) anos.

Parágrafo único. O prazo para a primeira RPSB começa a contar do início do 
primeiro enchimento

Art. 28 - O prazo limite para realização das RPSB cuja operação tenha iniciado 
até a data de publicação desta Resolução será dado em função do número de 
barragens do empreendedor e deverá respeitar os prazos definidos no ANEXO III.

§ 1º Para fins de contabilização do número de barragens por empreendedor 
considerar-se-á todas as suas barragens, independentemente do tipo, porte e 
domínio do corpo d’água barrado.

§ 2º Poderá ser elaborado relatório único pelo empreendedor para mais de 
uma barragem desde que as mesmas estejam inseridas no mesmo curso 
hídrico, mediante autorização prévia do INEA.

§ 3º A sequência proposta de realização das RPSB para os empreendedores 
que possuam mais de uma barragem deverá ser determinada em ordem 
decrescente de volume dos respectivos reservatórios.
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Art. 29 - Em caso de alteração na classificação, o INEA poderá estipular novo prazo 
para a realização da RPSB subsequente.

Art. 30 - O empreendedor terá um prazo de 60 (sessenta) dias após a realização da 
RPSB para inserir, diretamente no SisBar, o Resumo Executivo e o Relatório da RPSB, 
juntamente com a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) e assina-
turas dos profissionais responsáveis pela elaboração do Relatório e do representante 
legal do empreendedor.

CAPÍTULO VI

DO PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA – PAE

Seção I

Das diretrizes para elaboração, do conteúdo mínimo e do nível de 
detalhamento do PAE

Art. 31 - O PAE deverá ser apresentado para todas as barragens enquadradas na Lei 
Federal nº 12.334, de 20 de setembro de 2010, e na Lei Estadual nº 7.192, de 06 de 
janeiro de 2016.

Art. 32 - O PAE deverá contemplar o previsto no artigo 12 da Lei Federal nº 12.334, de 
20 de setembro de 2010 e no artigo 12 da Lei Estadual nº 7.192, de 06 de janeiro de 
2016, e seu nível de detalhamento deve seguir o estabelecido no ANEXO II.

§ 1º Para barragens enquadradas na Classe D da Matriz de Categoria de Risco e Dano 
Potencial Associado, o conteúdo mínimo do PAE será reduzido em relação às demais 
barragens, conforme estabelecido no ANEXO II.

§ 2º Para as barragens com altura inferior a 15 m, capacidade do reservatório inferior 
a 3.000.000 m³ e dano potencial associado baixo, o empreendedor poderá apresentar 
de estudo simplificado para elaboração do mapa de inundação, conforme metodolo-
gia a ser definida em regulamento específico.

Seção II

Do prazo para elaboração e da periodicidade de atualização e 
revisão do PAE

Art. 33 - O PAE deverá ser elaborado e apresentado ao INEA antes do início do primeiro en-
chimento e deverá estar disponível para utilização pela equipe de segurança de barragem.
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Art. 34 - O PAE deverá ser entregue e atualizado regularmente anualmente.

§ 1º Nas hipóteses de alteração de endereços, telefones e e-mails dos contados 
contidos no Fluxograma de Notificação; responsabilidades gerais no PAE; listagem de 
recursos materiais e logísticos disponíveis a serem utilizados em situação de emergên-
cia; o empreendedor deverá informar essas alterações no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 2º É de responsabilidade do empreendedor a divulgação da atualização do PAE e 
a substituição das versões disponibilizadas anteriormente aos entes constantes dos 
incisos do artigo 36.

Art. 35 - O PAE deverá ser revisado por ocasião da realização de cada RPSB.

Parágrafo único. A revisão do PAE implica reavaliação da ocupação a jusante e da 
eventual necessidade de elaboração de novo mapa de inundação.

Seção III

Da disponibilização do PAE

Art. 36 - O PAE, além de estar disponível no próprio local da barragem e no escritório 
regional do empreendedor, caso exista, bem como em sua sede, deverá estar dispo-
nível também:

I – na residência do coordenador do PAE;

II – nas prefeituras dos municípios abrangidos pelo PAE;

III – nos organismos de Defesa Civil dos municípios e estados abrangidos pelo PAE;

IV – nas instalações dos empreendedores de barragens localizados na área afetada 
por um possível rompimento;

V – página na internet definida a critério do empreendedor.

Parágrafo único. O empreendedor deve atender às solicitações de informações 
adicionais de autoridades públicas, para fins de esclarecimento do conteúdo do PAE.

Seção IV

Das situações de emergência em potencial e das responsabilidades

Art. 37 - Ao se detectar uma situação que possivelmente comprometa a segurança da 
barragem e/ou de áreas no vale a jusante, dever-se-á avaliá-la e classificá-la, de acordo 
com o Nível de Resposta, conforme código de cores padrão em:
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I- Nível de Resposta 0 (verde): quando a situação encontrada ou a ação de eventos 
externos à barragem não compromete a sua segurança, mas deve ser controlada e 
monitorada ao longo do tempo;

II- Nível de Resposta 1 (amarelo): quando a situação encontrada ou a ação de eventos 
externos à barragem não compromete a sua segurança no curto prazo, mas deve ser 
controlada, monitorada ou reparada;

III- Nível de Resposta 2 (laranja): quando a situação encontrada ou a ação de eventos 
externos à barragem represente ameaça à segurança da barragem no curto prazo, 
devendo ser tomadas providências para a eliminação do problema;

IV- Nível de Resposta 3 (vermelho): quando a situação encontrada ou a ação de 
eventos externos à barragem represente alta probabilidade de ruptura, devendo ser 
tomadas medidas para prevenção e redução dos danos decorrentes do colapso da 
barragem.

§1º A convenção adotada neste artigo deve ser utilizada na comunicação entre o 
empreendedor e as autoridades competentes sobre a situação de emergência em 
potencial da barragem.

§2º O disposto nesse artigo deve, no que couber, estar compatibilizado com o NPGB.

Art. 38 - Cabe ao empreendedor da barragem:

I- providenciar a elaboração do PAE;

II - promover treinamentos internos, no máximo a cada dois anos, e manter os respec-
tivos registros das atividades;

III - participar de simulações de situações de emergência, em conjunto com prefeitu-
ras, Defesa Civil e população potencialmente afetada na ZAS;

IV - designar, formalmente, o Coordenador do PAE, podendo ser o próprio empreendedor

V - detectar, avaliar e classificar as situações de emergência em potencial, de acordo 
com os Níveis de Resposta; 

VI - emitir declaração de início e encerramento de emergência, obrigatoriamente para 
os Níveis de Resposta 2 e 3 (laranja e vermelho);

VII - executar as ações previstas no Fluxograma de Notificação do PAE;

VIII - alertar a população potencialmente afetada na ZAS, caso se declare Nível de 
Resposta 2 e 3 (laranja e vermelho), sem prejuízo das demais ações previstas no PAE e 
das ações das autoridades públicas competentes;
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IX - estabelecer, em conjunto com a Defesa Civil, estratégias de comunicação e de 
orientação à população potencialmente afetada na ZAS sobre procedimentos a serem 
adotados nas situações do inciso anterior;

X - providenciar a elaboração do relatório de encerramento de emergência, conforme 
o artigo 39 desta Resolução.

Seção V

Do encerramento da emergência

Art. 39 - Uma vez terminada a situação de emergência, o Coordenador do PAE deverá 
providenciar a elaboração do Relatório de Encerramento de Emergência, em até 60 
dias, contendo:

I - descrição detalhada do evento e possíveis causas;

II - relatório fotográfico;

III - descrição das ações realizadas durante o evento, inclusive cópia das declarações 
emitidas e registro dos contatos efetuados;

IV - indicação das áreas afetadas com identificação dos níveis ou cotas altimétricas 
atingidas pela onda de cheia, quando couber;

V - consequências do evento, inclusive danos materiais à vida e à propriedade;

VI - proposições de melhorias para revisão do PAE;

VII - conclusões sobre o evento; e

VIII - ciência do responsável legal pelo empreendimento;

Parágrafo único. Deverá ser encaminhado ao INEA e inserida diretamente no SisBar, có-
pia, em meio digital, do Relatório de Encerramento da Emergência, assim que concluído.

CAPÍTULO VII

DA QUALIFICAÇÃO DA EQUIPE DE SEGURANÇA

Art. 40 - Os responsáveis técnicos pela elaboração do PSB, do PAE, da RPSB, da ISR e 
da ISE deverão ter registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), 
com atribuições profissionais para projeto ou construção ou operação e manutenção 
de barragens, compatíveis com as definidas pelo Conselho Federal de Engenharia 
e Agronomia (CONFEA), e deverão recolher Anotação de Responsabilidade Técnica 
(ART) destes serviços.
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Art. 41 - A ISR, a ISE e a RPSB deverão ser efetuadas por equipe multidisciplinar de 
segurança da barragem, com competência nas diversas disciplinas que envolvam a 
segurança da barragem, sendo composta por profissionais treinados e capacitados.

CAPÍTULO VIII

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 42 - Os empreendedores de barragens existentes deverão elaborar o PSB, o PAE, e reali-
zar a primeira RPSB no prazo máximo de 01 (um) ano, a partir da publicação desta Resolução.

Parágrafo único. Quando houver mais de um beneficiário direto da barragem, os 
mesmos serão os responsáveis legais quanto à segurança da barragem.

Art. 43 - Os empreendedores de barragens existentes que ainda não possuem ou-
torga de direito de uso de recursos hídricos com a finalidade de reservação, deverão 
encaminhar pedido de outorga ao INEA no prazo máximo de 90 dias.

§ 1º A responsabilidade pelas barragens não assumidas por nenhum órgão público 
de governos federal, estadual ou municipal, e por nenhum agente privado, poderá ser 
atribuída aos seus beneficiários diretos.

§ 2º As barragens identificadas pelo INEA que não tiverem empreendedor identificado 
no prazo referido no caput poderão ser objeto de processo de descomissionamento 
e desfazimento.

Art. 44 - Os empreendedores de barragens existentes que ainda não tem suas estru-
turas regularizadas, deverão abrir processo para a sua regularização ambiental junto 
ao INEA no prazo máximo de 90 (noventa) dias.

Art. 45 - O descumprimento dos dispositivos nesta Resolução sujeita os infratores às 
penalidades estabelecidas na legislação pertinente, de acordo com a Lei Estadual nº 
3.467, de 14 de setembro de 2000.

Art. 46 - O INEA publicará anualmente uma Nota Técnica informando sobre a manu-
tenção dos critérios estabelecidos nesta Resolução.

Art. 47 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 26 de dezembro de 2018.

MARCUS DE ALMEIDA LIMA 

Presidente do Conselho Diretor do INEA
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ANEXO I

MATRIZ DE CATEGORIA DE RISCO E DANO POTENCIAL ASSOCIADO 

RESOLUÇÃO INEA Nº 165/18

CATEGORIA DE RISCO
DANO POTENCIAL ASSOCIADO

ALTO MÉDIO BAIXO
ALTO A B C

MÉDIO A C C
BAIXO A C D

ANEXO II 

CONTEÚDO MÍNIMO E NÍVEL DE DETALHAMENTO DO PLANO DE 
SEGURANÇA DE BARRAGEM

Volume I – Informações Gerais e Documentação Técnica do Empreendimento

1. Caracterização da Segurança da Barragem:

a. Identificação do Empreendedor;

b. Caracterização do empreendimento;

c. Características Técnicas do Projeto e da Construção;

d. Identificação da área do entorno das instalações e seus respectivos acessos 
a serem resguardados de quaisquer usos ou ocupações permanentes;

e. Estrutura organizacional, contatos dos responsáveis e qualificação técnica 
dos profissionais da equipe de segurança barragem;

f. Quando for o caso, indicação da entidade responsável pela regra operacional 
do reservatório;

g. Declaração da classificação da barragem quanto à Categoria de Risco e 
Dano Potencial Associado;

h. Formulário Técnico da Barragem (modelo a ser fornecido pelo INEA).
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2. Documentação Técnica:

a. Para barragens construídas antes de 21 de setembro de 2010:

i. Projetos em nível básico e/ou executivo. Na inexistência desses projetos, 
estudos simplificados no que se refere à caracterização geotécnica do 
maciço, fundações e estruturas associadas, levantamentos topográficos e 
estudos hidrológicos e hidráulicos das estruturas de descarga;

b. Para barragens construídas após 21 de setembro de 2010:

i. Projeto como construído (As built);

ii. Manuais dos equipamentos;

iii. Licenças ambientais, outorgas e demais requerimentos legais.

*Observação: Em relação ao item 2. Documentação Técnica do Empreendimento, 
os documentos técnicos deverão ser apresentados em meio digital e, sempre que 
possível, estar disponíveis para download no endereço eletrônico do empreendedor.

Volume II – Planos, Procedimentos, Registros e Controles

1. Planos e Procedimentos:

a. Plano de operação, incluindo, mas não se limitando à(aos): 

i. Regra operacional dos dispositivos de descarga;

ii. Procedimentos para atendimento às regras operacionais definidas pelo 
Empreendedor ou entidade responsável, quando for o caso.

b. Planejamento das manutenções;

c. Plano de monitoramento e instrumentação;

d. Planejamento das inspeções de segurança da barragem;

e. Cronograma de testes de equipamentos hidráulicos, elétricos e mecânicos 
quando for o caso.

2. Registros e Controles:

a. Registros de operação;

b. Registros de manutenção;
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c. Registros de monitoramento e instrumentação;

d. Registros dos testes de equipamentos hidráulicos, elétricos e mecânicos, se 
for o caso;

e. Relatórios de Inspeções (Regulares e Especais) de Segurança de Barragens

i. Identificação do representante legal do empreendedor;

ii. Identificação do(s) responsável(is) técnico(s) pela elaboração do Relatório 
e respectiva(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica (ART);

iii. Ficha de inspeção (regular e especial) visual preenchida, englobando 
todas as estruturas da barragem e a indicação de anomalias;

iv. Avaliação de todas as anomalias encontradas e registradas, avaliando 
suas causas, desenvolvimento e consequências para a segurança da 
barragem, identificando possível mau funcionamento e indícios de dete-
rioração ou defeito de construção;

v. Classificação do NPA para cada anomalia identificada (normal, atenção, 
alerta ou emergência);

vi. Relatório fotográfico incluindo todas as anomalias encontradas;

vii. Comparação com os resultados de inspeções (regulares e espe-
ciais) anteriores;

viii. Avaliação do resultado da inspeção, das condições e dos registros 
de instrumentação existente, indicando a necessidade de manuten-
ção, reparos ou outras inspeções regulares e especiais, recomendando 
os serviços necessários;

ix. Classificação do NPGB da barragem (normal, atenção, alerta 
ou emergência);

x. Assinatura do responsável técnico pela elaboração do relatório;

xi. Ciente do representante legal do empreendedor;

*Observação: Em relação ao item 2. Registros e Controles, os documentos técnicos 
deverão ser apresentados em meio digital e, sempre que possível, estar disponíveis 
para download no endereço eletrônico do empreendedor.
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Volume III – Revisão Periódica de Segurança da Barragem

1. Resultado de inspeção detalhada e adequada do local da barragem e de suas 
estruturas associadas;

2. Reavaliação do projeto existente com análise conclusiva da estabilidade da barra-
gem, de acordo com os critérios de projeto aplicáveis à época da revisão;

3. Atualização das séries e estudos hidrológicos e confrontação desses estudos com 
a capacidade dos dispositivos de descargas existentes, a cada 10 anos, se pertinente;

4. Atualização dos procedimentos de operação, manutenção, testes, instrumentação 
e monitoramento;

5. Atualização do PAE, quando for o caso;

6. Síntese dos relatórios de revisões periódicas de segurança de barragem 
anteriores e análise comparativa do desempenho da barragem em relação às 
revisões efetuadas anteriormente;

7. Considerações sobre eventual reavaliação da classificação quanto à Categoria de 
Risco e Dano Potencial Associado, quando for o caso;

8. Conclusões sobre a segurança da barragem;

9. Recomendações de melhorias a implementar para reforço da seguran-
ça da barragem;

10. Estimativa preliminar dos custos e prazos para implantação das recomendações;

Volume IV – Plano de Ação de Emergência

1. Apresentação e objetivo do PAE;

2. Identificação e contatos do empreendedor, do Coordenador do PAE e das entidades 
constantes do Fluxograma de Notificação;

3. Descrição geral da barragem e estruturas associadas, incluindo acessos à barragem 
e características hidrológicas, geológicas e sísmicas;

4. Recursos materiais e logísticos na barragem;

5. Classificação das situações de emergência em potencial conforme Nível 
de Resposta;

6. Procedimentos de notificação (incluindo o Fluxograma de Notificação) e 
Sistema de Alerta;
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7. Responsabilidades no PAE (empreendedor, Coordenador do PAE, equipe de segu-
rança da barragem e Defesa Civil);

8. Síntese do estudo de inundação com os respectivos mapas, indicação da ZAS e 
pontos vulneráveis potencialmente afetados;

9. Plano de treinamento do PAE;

10. Sistemas de comunicação;

11. Sistemas de advertência, incluindo obrigatoriamente advertência por sinais sono-
ros em caso de incidentes e/ou acidentes;

12. Meios e recursos disponíveis para serem utilizados em situações de emergência 
em potencial; 

13. Estratégia de acesso ao local;

14. Resposta durante períodos de falta de energia elétrica;

15. Resposta durante período de intempéries;

16. Fontes de equipamentos e mão-de-obra;

17. Fontes de energia de emergência;

18. Formulários de declaração de início da emergência, de declaração de encerramen-
to da emergência e de mensagem de notificação;

19. Relação das entidades públicas e privadas que receberam cópia do PAE com os 
respectivos protocolos de recebimento.

*Observações: Para barragens enquadradas na Classe D da Matriz de Categoria de 
Risco e Dano Potencial Associado, poderão ser apresentados apenas os itens 1, 
2, 6, 7, 8 e 19. Conforme disposto no §2º do artigo 32, no item 8 poderá ser 
apresen tado estudo simplificado para elaboração do mapa de inundação.

Volume V – Resumo Executivo do Plano de Segurança da Barragem

1. Identificação da barragem e empreendedor, incluindo seus contatos de 
emergência;

2. Identificação do responsável técnico, incluindo seus contatos de emergência;

3. Período de realização do trabalho;

4. Listagem dos estudos realizados;
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5. Síntese dos relatórios de revisões periódicas de segurança de barragem 
anteriores;

6. Conclusões;

7. Recomendações;

8. Plano de ação de melhoria e cronograma de implementação das ações 
identificadas no trabalho;

9. Extrato das Inspeções (Regular ou Especial);

10. Declaração do Estado Geral de Conservação e Segurança da Barragem.

ANEXO III 

CRONOGRAMA COM DATAS LIMITE DE REALIZAÇÃO DA RPSB
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Nº DE BARRAGENS 
POR EMPREENDEDOR

PRAZOS PARA ELABORAÇÃO DAS RPSB 
(contados a partir da publicação desta 

Resolução)
PRAZO LIMITE

1 barragem 2 anos
2 a 5 barragens 1 até o 2° ano e as demais até o 3° ano

Mais de 5 barragens 1 até o 2° ano, 5 até o 3° ano e as demais 
até o 4° ano
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