
RESOLUÇÃO CERHI-RJ 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 PRÓ-GESTÃO DE ÁGUAS DA BACIA 
HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL-AGEVAP, 
COM INTERVENIÊNCIA DOS COMITÊS DE BACIA DAS 
REGIÕES HIDROGRÁFICAS DO MÉDIO PARAÍBA DO SUL, 
DO RIO DOIS RIOS, DO RIO PIABANHA E DO BAIXO 
PARAÍBA DO SUL. 

O CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS, instituído pela Lei 
n° 3.239, de 02 de agosto de 1999, no uso das suas atribuições 
legais e considerando: 

- que a Lei n° 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 n° 5.639, de 06 de janeiro de 2010, em seu art. 2, § 2°, 
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 n° 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. 

RESOLVE: 

Art. 1° - 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. 2° - Aprovar a destinação de recursos do FUNDRHI oriundos da 
compensação 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. 3° - Aprovar a destinação de recursos dos valores disponíveis 
nas subcontas 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. 4° - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
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