
 
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 

CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS   

RESOLUÇÃO Nº 71 CERH/PR, de 16 de agosto de 2011  

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 HÍ DRI COS – CERH , no 
uso das com petências que lhe são conferidas pela Lei Estadual nº 12.726, de 
26 de novem bro de 1999 e pelo disposto no Decreto nº 9.129, de 27 de 
dezembro de 2010, e   

Considerando o disposto na Resolução n° 68 CERH/ PR, de 05 de julho de 
2011, que estabelece a necessidade de aprovação do Conselho Estadual de 
Recursos Hídricos - CERH/ PR, sobre o plano de aplicação dos recursos 
advindos de com pensações financeiras que integram o Fundo Estadual de 
Recursos Hídricos – FRHI/PR referentes ao biênio de 2011 e 2012; e   

Considerando a est im at iva de aporte de recursos com o sendo da ordem de 
R$ 3.500.000,00 ( t rês m ilhões e quinhentos m il reais) em 2011 e de R$ 
6.500.000,00 (seis milhões e quinhentos mil reais) em 2012, resolve:  

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

I –em desem bolso em custeio do AGUASPARANÁ, relat ivo à im plem entação 
da Polít ica e do Sistem a Estadual de Gerenciam ento de Recursos Hídricos, da 
ordem de R$500.000,00 (quinhentos m il reais) , lim itado a 5% dos recursos 
disponíveis no FRHI/PR, no biênio;  

II – na aquisição de equipam entos de inform át ica da ordem de 
R$100.000,00 (cem m il reais) e na atualização do Sistem a de I nform ações 
da ordem de R$900.000,00 (novecentos m il reais) para o AGUASPARANÁ, 
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 I guaçu e Afluentes do Alto 

Ribeira, da ordem de R$150.000,00 (cento e cinqüenta mil reais); 
b) Finalização do Plano de Bacia do r io Tibagi, da ordem de R$840.000,00 

(oitocentos e quarenta mil reais); 
c) Finalização do Plano de Bacia do r io Jordão, da ordem de 

R$390.000,00 (trezentos e noventa mil reais); 
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d) Elaboração do Plano de Bacia do Pirapó, Paranapanem a 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, I tararé, Paranapanem a 1 e 2, da ordem de 

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 m ilhão e 

duzentos mil reais); 
c) Plano de Bacia do Baixo I vaí e Paraná 1, da ordem de R$1.200.000,00 

(hum milhão e duzentos mil reais);  

V – no Program a de Capacitação para a gestão de recursos hídricos e no 
Program a I ntegrado de Com unicação, previstos no Plano Estadual de 
Recursos Hídricos, da ordem de 350.000,00 ( t rezentos e cinqüenta m il 
reais).  

Art . 2 º . Os recursos previstos no art . 1º totalizam R$ 8.030.000,00 (oito 
milhões e trinta mil reais).   

Art . 3 º . Os dem ais recursos est im ados para o biênio de 2011 e 2012 
serão objeto de novo plano de aplicação a ser subm et ido à apreciação do 
CERH/PR e som ente poderão ser aplicados na elaboração de Planos de Bacia 
Hidrográfica a serem cont ratados pelo I nst ituto das Águas do Paraná, 
pr ior itar iam ente, e em program as, planos, projetos, obras e ações que 
alterem a qualidade, a quant idade e o regim e de vazão de um corpo de 
água, de m odo considerado benéfico à colet ividade, tal com o prevê o art igo 
1°, inciso III, da Resolução 68/CERH/PR.   

Art. 4 º. Esta Resolução ent rará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.  

JONEL NAZARENO YURK 
Secretário de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos 

Presidente do Conselho Estadual de Recursos Hídricos   
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