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Maricá, 17 de maio de 2018. 

 

O Fórum Fluminense de Comitês de Bacias Hidrográficas (FFCBH), 

formado pelo conjunto dos Comitês das Bacias Hidrográficas legalmente 

constituídos no âmbito do estado do Rio de Janeiro, presentes no VI ECOB RJ, no 

uso de suas atribuições e: 

Considerando o disposto no artigo 38 da Lei Federal nº 9.433, de 08 de 

janeiro de 1997, que determina que compete aos Comitês de Bacia Hidrográfica, 

no âmbito de sua área de atuação: promover o debate das questões relacionadas 

a recursos hídricos e articular a atuação das entidades intervenientes; arbitrar, 

em primeira instância administrativa, os conflitos relacionados aos recursos 

hídricos; e estabelecer os mecanismos de cobrança pelo uso de recursos hídricos 

e sugerir os valores a serem cobrados; 

Considerando o artigo 55 da Lei Estadual nº 3.239, de 02 de agosto de 

1999, que determina que os Comitês de Bacia Hidrográfica (CBHs) têm como 

atribuição e competência, entre outras, propor os valores a serem cobrados e 

aprovar os critérios de cobrança pelo uso da água da bacia hidrográfica, 

submetendo à homologação do Conselho Estadual de Recursos Hídricos do 

Estado do Rio de Janeiro (CERHI-RJ) bem como dirimir, em primeira instância, 

eventuais conflitos relativos ao uso da água; 

Vem a público compartilhar os encaminhamentos advindos das discussões 

no VI Encontro Estadual de Comitês de Bacias Hidrográficas, realizado entre os 

dias 16 e 17 de maio de 2018 na cidade de Maricá/RJ: 
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1- Obtendo subsídios nas apresentações e discussões ao longo da Mesa 
de Diálogo 1, que pontuou a garantia da sustentabilidade financeira do 
Sistema Estadual de Gestão de Recursos Hídricos, foi proposto que os 
Comitês promovam apuração/revisão da metodologia de cobrança e 
os valores cobrados pelo uso da água, inserindo critérios relacionados 
à governança e ao fortalecimento gerencial do Comitê de Bacia, 
fomentando o uso racional dos recursos hídricos. 

 
2- Em função da grande defasagem observada nos valores cobrados e 

consequentemente destinados à gestão de recursos hídricos e, como 
ressaltado na Mesa de Diálogo 1, com baixíssimo impacto nos 
orçamentos das famílias brasileiras, este fórum vem recomendar, com 
o objetivo de manter o real valor cobrado pelo uso da água, que os 
Comitês do Estado do Rio de Janeiro devem aprovar a correção 
monetária do Preço Público Unitário da água, a exemplo da fórmula 
adotada pela ANA. 

 
3- Foi proposta uma nova modalidade para potencializar os recursos 

disponíveis aos Comitês, que é a possibilidade de implementar 
financiamentos reembolsáveis (trabalhar com recursos reembolsáveis 
na modalidade de empréstimo, que retorna aos Comitês com índice de 
correção). Recomenda-se, também, a busca por outras fontes de 
recursos para promover a implantação das ações definidas pelo Plano 
de Bacia de cada Comitê. 

 
4- Em busca da otimização das ações desenvolvidas, é necessário 

trabalhar com um volume de projetos que possa ser operacionalizado. 
Os Comitês devem demandar projetos em número proporcional ao 
tamanho da equipe de sua agência e que sejam financeiramente 
exequíveis. Uma ideia é trazer projetos que já deram certo em outras 
Bacias para o contexto do seu Comitê. 

 
5- Visando uma maior flexibilização na aplicação dos recursos 

disponíveis, recomenda-se que os Comitês devem apoiar Projetos de 



 
 

CARTA DE MARICÁ 
 
 
 

 

Lei que proponham rever a obrigatoriedade de “aplicação de 70% dos 
recursos arrecadados com a cobrança pelo uso da água incidente 
sobre o setor de saneamento em ações de coleta e tratamento de 
efluentes urbanos até que se atinja o percentual de 80% do esgoto 
coletado e tratado na respectiva Região Hidrográfica”, buscando a 
segurança hídrica das Bacias Hidrográficas e, ao mesmo tempo, dando 
mais autonomia aos Comitês para aplicação em outras ações previstas 
no Plano. 
 

6- Tendo em vista as recentes modificações na legislação no que tange 
ao recurso da compensação financeira pelo uso da água para geração 
de energia elétrica, os Comitês devem articular para que o valor 
destinado ao Órgão Gestor de Recursos Hídricos seja integralmente 
aplicado no apoio à gestão dos colegiados do sistema de 
gerenciamento dos recursos hídricos e que a prestação de contas seja 
feita junto ao CERHI-RJ e amplamente divulgada. 

 
7- Diante das recentes modificações na legislação e discussões sobre o 

tema supracitado, os Comitês devem propor a revisão do percentual 
da compensação financeira do setor elétrico destinado aos Contratos 
de Gestão; 
 

8- Visando uma maior flexibilização na aplicação dos recursos 
disponíveis, os Comitês devem recomendar apoio a Projetos de Lei que 
visem permitir a aplicação de recurso de uma região hidrográfica em 
outra diversa, desde que a proposta seja tecnicamente justificada 
através de Resolução conjunta dos Comitês envolvidos e referendado 
pelo CERHI-RJ; 

 
9- Deliberou-se que o FFCBH e o CERHI busquem espaço dentro da ALERJ 

e outras instâncias legislativas para acompanhar os projetos 
relacionados a recursos hídricos que estejam em tramitação. 

 
10- Com objetivo de aumentar a arrecadação dos Comitês, foi destacada 

a importância de ampliação da estrutura do setor de outorgas do 
Órgão Gestor para agilizar os processos de concessão. 
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11- A fim de fomentar o uso racional da água, os Comitês devem articular 

a construção de um Plano de Redução de Perdas pelas companhias de 
abastecimento, bem como apoiar Projetos de Lei nesse sentido. 

 
12- Visando à viabilização da execução das ações definidas pelos Comitês, 

estes devem definir qual estrutura é a mais adequada para as suas 
respectivas secretarias executivas. 

 
13- Os Comitês deverão promover a sensibilização, conscientização e 

inclusão da diversidade de gênero – juventude, mulheres, LGBT e 
outros - dentre os seus membros e também no âmbito da Gestão de 
Recursos Hídricos, contemplando a Carta da Juventude elaborada no 
8º Fórum Mundial da Água.  

 
14- Recomenda-se aos comitês que realizem conferências da juventude, 

por Bacia Hidrográfica, trabalhando o tema “Juventude e Recursos 
Hídricos” e que nos próximos ECOB e ENCOB esses busquem o 
fortalecimento dessa participação com a garantia de, no mínimo, um 
representante por Bacia. 

 
15- O FFCBH deverá recomendar ao FNCBH que nos próximos ENCOB seja 

mantida a realização dos Encontros Setoriais. 
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