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Instalação de Comitês de Bacia



UNIDADES HIDROGRÁFICAS DE 
GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS

RESOLUÇÃO Nº 49 CERH/PRRESOLUÇÃO Nº 49 CERH/PR
(16 BACIAS ? 12 UGRHIs)



COMITÊS DE BACIA HIDROGRÁFICA

Piqui/PR2:
Mesa Diretora
Provisória

Alto Ivaí
Reuniões de
MobilizaçãoProvisória Mobilização

Baixo Iguaçu:
Mesa Diretora
Provisória Médio Iguaçu



Elaboração de Planos de Bacia



RESOLUÇÃO Nº 71 CERH/PR

Aprova o plano de aplicação dos recursos advindos de compensações financeiras Aprova o plano de aplicação dos recursos advindos de compensações financeiras 
que integram o Fundo Estadual de Recursos Hídricos referentes ao biênio de 

2011 e 2012

O CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS – CERH, no uso dasO CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS – CERH, no uso das
competências que lhe são conferidas pela Lei Estadual nº 12.726, de 26 de novembro de
1999 e pelo disposto no Decreto nº 9.129, de 27 de dezembro de 2010, e

Considerando ..................

Art. 1º. A aplicação dos recursos recebidos nos anos de 2011 e 2012 deverá ser distribuída 
da forma abaixo estabelecida:da forma abaixo estabelecida:

I –em desembolso em custeio, relativo à implementação da Política e do Sistema Estadual
de Gerenciamento de Recursos Hídricos, da ordem de R$500.000,00 (quinhentos mil
reais), limitado a 5% dos recursos disponíveis no FRHI/PR, no biênio;reais), limitado a 5% dos recursos disponíveis no FRHI/PR, no biênio;

II – na aquisição de equipamentos de informática da ordem de R$100.000,00 (cem mil
reais) e na atualização do Sistema de Informações da ordem de R$900.000,00 (novecentos
mil reais), com total limitado a 10% dos recursos disponíveis no FRHI/PR, no biênio;mil reais), com total limitado a 10% dos recursos disponíveis no FRHI/PR, no biênio;



III – na elaboração de planos de bacia hidrográfica em 2011:

a) Finalização do Plano das Bacias do Alto Iguaçu e Afluentes do Alto
Ribeira, da ordem de R$150.000,00 (cento e cinqüenta mil reais);Ribeira, da ordem de R$150.000,00 (cento e cinqüenta mil reais);

b) Finalização do Plano de Bacia do rio Tibagi, da ordem de
R$840.000,00 (oitocentos e quarenta mil reais);R$840.000,00 (oitocentos e quarenta mil reais);

a) Finalização do Plano de Bacia do rio Jordão, da ordem de
R$390.000,00 (trezentos e noventa mil reais);R$390.000,00 (trezentos e noventa mil reais);

b) Elaboração do Plano de Bacia do Pirapó, Paranapanema 3 e 4, da
ordem de R$1.200.000,00 (hum milhão e duzentos mil reais).



IV – na elaboração de planos de bacia hidrográfica em 2012:

a) Plano de Bacia do Cinzas, Itararé, Paranapanema 1 e 2, da ordem de
R$1.200.000,00 (hum milhão e duzentos mil reais);R$1.200.000,00 (hum milhão e duzentos mil reais);

b) Plano da Bacia Litorânea, da ordem de R$1.200.000,00 (hum milhão e
duzentos mil reais);duzentos mil reais);

c) Plano de Bacia do Baixo Ivaí e Paraná 1, da ordem de R$1.200.000,00
(hum milhão e duzentos mil reais);(hum milhão e duzentos mil reais);

V – no Programa de Capacitação para a gestão de recursos hídricos e no
Programa Integrado de Comunicação, previstos no Plano Estadual dePrograma Integrado de Comunicação, previstos no Plano Estadual de
Recursos Hídricos, da ordem de 350.000,00 (trezentos e cinqüenta mil
reais).



Bacia Situação Contratação Término

Alto Iguaçu contratado ???/2012Alto Iguaçu contratado ???/2012

Jordão contratado Jan/2013

Tibagi contratado Mar/2013

Pirapó em licitação Agosto/2012

Norte Pioneiro em licitação Set/2012

Baixo Ivaí/PR 1 a licitar Nov/2012

Litorânea a licitar Dez/2012



Reuniões conjuntas CTCOB e CTPLAN

Minuta de proposta de enquadramentoMinuta de proposta de enquadramento

Minuta de Resolução de Cobrança



Aquisição de computadores com recursos 
do FRHI (em licitação)do FRHI (em licitação)

Adequação de curto prazo nos relatórios de 
outorga (Celepar)outorga (Celepar)

Alteração do sistema (recursos do Banco 
Mundial): licitação em cursos para Mundial): licitação em cursos para 
contratação do TR
– Módulo de cobrança– Módulo de cobrança

– Módulo de ato declaratório



eneasmachado@aguasparana.pr.gov.br
Fone: (41) 3213 4751

Diretor de Gestão de Bacias Hidrográficas
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