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RESOLUÇÃO CERHI-RJ 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 n° 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 n° 5.639, de 06 de Janeiro de 2010, que estipula a necessidade de 
ser aplicados no mínimo 50% dos recursos da compensação financeira pela utilização dos 
recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica nos contratos de gestão 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 exercício 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. 
 
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. 
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