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BASES

Lei Federal 9.433/97
CAPÍTULO III - DOS COMITÊS DE BACIA HIDROGRÁFICA

Art. 37. Os Comitês de Bacia Hidrográfica terão como área de atuação:
Art. 38. Compete aos Comitês de Bacia Hidrográfica, no âmbito de sua
área de atuação:
Art. 39. Os Comitês de Bacia Hidrográfica são compostos por
representantes:
Art. 40. Os Comitês de Bacia Hidrográfica serão dirigidos por um
Presidente e um Secretário, eleitos dentre seus membros.

BASES
Art. 39. Os Comitês de Bacia Hidrográfica são compostos por
representantes:
I - da União;
II - dos Estados e DF com área na bacia;
III - Municípios com área na bacia;
IV - dos usuários das águas na área da bacia;
V - das entidades civis de recursos hídricos com atuação comprovada na
bacia.
§ 1º O número de representantes de cada setor, bem como os critérios
para sua indicação, serão estabelecidos nos regimentos dos comitês,
limitada a representação dos poderes executivos da União, Estados,
Distrito Federal e Municípios à metade do total de membros.
Cuidado com os artigo que definem os setores, ex. Art. 47. São consideradas, para os efeitos desta
Lei, organizações civis de recursos hídricos:

BASES
CONSELHO NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS
Resolução n.º 5, de 10 de abril de 2000

O CNRH no uso de suas atribuições, Lei 9.433/97 e Decreto nº
2.612/98, e
Considerando a necessidade de estabelecer diretrizes para a
formação e funcionamento dos Comitês de Bacias Hidrográficas, de
forma a implementar o Sistema Nacional de Gerenciamento de
Recursos Hídricos, conforme estabelecido pela Lei nº 9.433 de 8 de
janeiro de 1997, resolve:
Art. 1º CBH integram o SINGREH, instituídos, organizados e
funcionando de acordo com art. 37 a 40, da 9.433, observados os
critérios gerais estabelecidos nesta Resolução:

BASES
CONSELHO NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS
Resolução n.º 5, de 10 de abril de 2000
Art. 8º Deverá constar nos regimentos dos Comitês de Bacias
Hidrográficas, o seguinte:
I - número de votos dos representantes dos poderes executivos da União,
Estados, DF e Municípios - limite de 40% do total;
II - número de representantes de entidades civis, proporcional à população
residente no território de cada Estado e DF, com pelo menos, 20% do total
de votos, garantida a participação de pelo menos um representante por
Estado e do Distrito Federal;
(NR) Resolução CNRH nº 24, de 24 de maio de 2002, artigo 1º

III – número de representantes dos usuários dos recursos hídricos,
obedecido 40% do total de votos; e
(NR) Resolução CNRH nº 24, de 24 de maio de 2002, artigo 1º

BASES

A revisão da composição é uma demanda
antiga
Recentemente foram solicitadas:
- MS:
- 1 Abastecimento Público
- 1 Sociedade Civil (ONG); e

- MG:
- 1 Abastecimento Público

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Atenção com as proporções
entre unidades da federação
entre segmentos (PP, U e SC)
entre os setores
Distribuição por Estados e DF

Custos com a ampliação de manutenção e
funcionamento

COMPOSIÇÃO ATUAL

