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1. COBRANÇA PELO USO DOS RECURSOS HÍDRICOS  

 

A cobrança pelo uso da água nos rios de domínio estadual da Região Hidrográfica 

VIII do Estado do Rio de Janeiro – Macaé e das Ostras e o gerenciamento destes 

recursos financeiros são realizados pelo Instituto Estadual do Ambiente – INEA.  As 

informações apresentadas neste tópico foram extraídas daquelas enviadas pelo INEA e 

também foram consultadas na página eletrônica do INEA.   

 

A cobrança aplica-se à captação, consumo e lançamento dos recursos hídricos 

utilizados, de acordo com os usos declarados e consolidados no CNARH, e com 

alterações oriundas de deliberações de Comitês de Bacia, em sua área de atuação. Os 

recursos arrecadados são destinados ao FUNDRHI, que é estruturado em subcontas 

específicas. Aquelas relativas às Regiões Hidrográficas têm o seu detalhamento 

disponibilizado na página eletrônica do INEA desde 2008 

(http://www.inea.rj.gov.br/mais/subcontas.asp).   

 

Os recursos financeiros destinados à Região Hidrográfica têm aplicação definida 

pelo respectivo Comitê de Bacia, e parte deles são repassados à Entidade Delegatária, 

por meio do Contrato de Gestão. A Lei Estadual n° 5.234/08 determina que, no mínimo, 

70% da arrecadação incidente sobre o setor de Saneamento deve ser investido em coleta 

e tratamento de efluentes urbanos, até que se atinja 80% de cobertura na respectiva 

Região Hidrográfica. Nesse sentido, os Comitês de Bacia devem definir os seus 

investimentos anuais respeitando aquele percentual mínimo, e dessa forma contribuir 

para a mitigação daquele que é maior fator de degradação dos corpos d’água de nossas 

bacias hidrográficas. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.inea.rj.gov.br/mais/subcontas.asp
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Tabela 1 – Empreendimentos outorgados na Região Hidrográfica dos rios Macaé e das Ostras (RH VIII 

do Estado do Rio de Janeiro) e respectivos valores de arrecadação previstos para o ano de 2018.     

FONTE: Cadastro INEA, 2018. 

 

 

 

2. VALORES ARRECADADOS ENTRE AGOSTO/2017 A DEZEMBRO/2018  

 

De acordo com os dados da subconta do Fundo Estadual de Recursos Hídricos – 

FUNDHI para a Região Hidrográfica VIII, disponibilizados pelo INEA em seu sítio 

eletrônico, foram arrecadados valores brutos na ordem de: 

 R$ 734.100,47 (setecentos e trinta e quatro mil cem reais e quarenta e sete centavos), 

no período de agosto a dezembro de 2017; 

RAZÃO SOCIAL VALOR

A SANTANA TRANSPORTES E GENEROS ALIMENTICIOS R$ 1.115,52

A.J. MALATESTA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA LTDA-ME R$ 6.132,00

A.M. Transporte de Água Rápida Ltda-ME. R$ 1.142,91

AGRIVALE INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO S.A R$ 95,04

Águas de Nova Friburgo - RH VIII R$ 19.061,73

Autopista Fluminense S.A. R$ 1.723,39

BELLAVISTA EMPREENDIMENTOS LTDA R$ 490,56

BRK AMBIENTAL - MACAE S/A (ex-Odebrecht Ambiental) R$ 35.387,68

CEDAE INTER.CASIM/RIO OSTRAS R$ 302.349,21

CEDAE MACAE R$ 579.245,54

Condomínio Residencial Caravelas R$ 425,44

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL LARANJEIRAS R$ 457,86

Construtora Zadar Ltda. R$ 773,51

DAFI LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA-ME R$ 6.723,30

Direcional Engenharia S/A R$ 3.243,03

ESSENCIS SOLUÇÕES AMBIENTAIS SA R$ 487,64

FLUKE ENGENHARIA LTDA. R$ 221,92

IESA Óleo & Gas S/A R$ 126,14

Intersea Ambiental Comércio e Serviços Ltda R$ 376,68

João Heleno Curvello de Sousa R$ 136,63

LATINA MANUTENÇÃO DE RODOVIAS LTDA R$ 703,30

MACAÉ REALTY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA R$ 1.723,91

OFFSHORE TANKS COMÉRCIO E SERVIÇOS EM UNIDADES DE CARGA LTDA R$ 2.084,88

OSEP Brasil Ltda. R$ 0,00

P M CERVEIRA TRANSPORTE DE ÁGUA E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - ME R$ 1.882,82

PETROLEO BRASILEIRO SA R$ 345.844,80

Petróleo Brasileiro SA Petrobrás R$ 1.156,67

Por do Sol de Macaé Serviços e Construções Ltda - ME R$ 4.101,18

PRIDE DO BRASIL SERVIÇOS DE PETRÓLEO LTDA R$ 0,00

PRIMUS IPANEMA AGROPECUARIA LTDA R$ 1.665,10

R.J.M. NUNES TRANSPORTES – ME (ex-FRANCISCO DE SOUZA NUNES) R$ 3.067,49

SAFETY SERVICES SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA -ME R$ 101,84

SIT MACAÉ TRANSPORTES S/A R$ 233,60

TERMOMACAÉ LTDA R$ 139.010,69

TETRA TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA R$ 150,04

Usina Termelétrica Norte Fluminense S.A. R$ 460.846,92

VALE AZUL ENERGIA LTDA R$ 28.032,00

Vallourec Transportes e Serviços LTDA R$ 287,78

Ventura Petróleo R$ 210,24

TOTAL R$ 1.950.818,99
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 R$ 1.942.616,48 (hum milhão novecentos e quarenta e dois mil seiscentos e 

dezesseis reais e quarenta e oito centavos), no período compreendido entre janeiro a 

dezembro de 2018.  

 

De acordo com a Lei Estadual nº 4.247/2003, 10% do montante arrecadado pela 

cobrança de recursos hídricos é destinado ao órgão gestor. Sendo assim, o valor líquido 

destinado à Região Hidrográfica VIII (para o período deste relatório) foi de R$ 

2.409.045,25 (dois milhões quatrocentos e nove mil quarenta e cinco reais e vinte e 

cinco centavos). Acrescido a este valor, os juros da aplicação financeira no valor de R$ 

51.350,84 (cinquenta e um mil trezentos e cinquenta reais e oitenta e quatro centavos), e 

o valor de R$ 486.838,95 (quatrocentos e oitenta e seis mil oitocentos e trinta e oito 

reais e noventa e cinco centavos) referentes a outras receitas. 

 

Desta forma obtém-se como receita total para a Região Hidrográfica VIII no 

período de agosto a dezembro de 2017, e de janeiro a dezembro de 2018, o montante de R$ 

2.676.716,92 (dois milhões seiscentos e setenta e seis mil setecentos e dezesseis reais e oitenta e 

seis noventa e dois centavos). Os valores anteriormente informados foram obtidos a partir 

das receitas oriundas da cobrança pelo uso da água, e estão disponibilizados no site do 

INEA, na aba “Gestão das Águas", no item “FUNDHRI - Detalhamento das subcontas, 

e estão sujeitos à revisão pelo Órgão Gestor e são de responsabilidade da 

GEFIN/COEXEC/PRES-INEA. 

 

           Tabela 2 – Valores arrecadados na Região Hidrográfica VIII – De agosto a dezembro de 2017 

Receitas oriundas da cobrança pelo uso da água 

(Valores em R$) 

Ano base 2017 

(A) Valor bruto arrecadado  734.100,47 

(B)10% do Órgão Gestor - 73.410,05 

(C=A-B) Valores líquidos arrecadados 660.690,42 

(D) Juros da aplicação 7.514,30 

(E=C+D)  668.204,72 
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Tabela 3 – Valores arrecadados na Região Hidrográfica VIII – de janeiro a dezembro de 2018 

Receitas oriundas da cobrança pelo uso da água 

(Valores em R$) 

Ano base 2018 

(A) Valor bruto arrecadado  1.942.616,48 

(B)10% do Órgão Gestor - 194.261,65 

(C=A-B) Valores líquidos arrecadados 1.748.354,83 

(D) Juros da aplicação 43.836,54 

(E) Outras receitas 486.838,95 

(F=C+D+E)  2.279.030,32 

 

Tabela 4 – Saldo total da subconta da Região Hidrográfica VIII 

Saldo da subconta da Região Hidrográfica VIII 

(Valores em R$) 

(A) Saldo Conta D 134.665,75 

(B) Saldo CUTE 9.211.977,89 

(C=A+B) 9.346.643,64 

 

 

3. VALORES EXECUTADOS PELA ENTIDADE DELEGATÁRIA 

 

A Entidade Delegatária recebe os recursos oriundos da cobrança pelo uso dos 

recursos hídricos para atuar como Secretaria Executiva do Comitê e viabilizar seus 

projetos, de acordo com deliberações do Comitê. Os recursos oriundos da cobrança de 

recursos hídricos nas regiões hidrográficas do Estado do Rio de Janeiro são destinados 

ao FUNDRHI - Fundo Estadual de Recursos Hídricos. O Decreto Estadual nº 44.899, de 05 

de agosto de 2014, que altera o Decreto Estadual nº 22.939, de 30 de janeiro de 1997, 

implanta o Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios - 

SIAFEM/RJ e a conta única, no âmbito do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro e de 

suas autarquias e fundações públicas, inclusive fundos por ela administrados e dá outras 

providências. A Resolução da Secretaria de Estado de Fazenda – SEFAZ nº 779, de 05 de 

agosto de 2014, dispõe sobre a regulamentação do Decreto Estadual nº 22.939, de 30 de 

janeiro de 1997, no que diz respeito a operacionalização da Conta Única do Tesouro do 
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Estado do Rio de Janeiro (CUTE), a abertura e manutenção de contas correntes bancárias 

e outras normas afetas à Administração financeira dos órgãos, entidades da administração 

pública estadual, e respectivos fundos. Em seu Art.1º, a Resolução dispõe que a CUTE 

tem por finalidade acolher as disponibilidades financeiras do estado do Rio de Janeiro, a 

serem movimentadas pelas Unidades Gestoras do Poder Executivo Estadual, de suas 

Autarquias e Fundações Públicas, inclusive Fundos Especiais por elas administrados, e 

outras entidades integrantes do Sistema Integrado de Administração Financeira do 

Estado de Rio de Janeiro. Desde 2014, os recursos arrecadados pelo FUNDRHI são 

depositados na CUTE e a Unidade Gestora é o INEA que repassa os recursos para as 

delegatárias por meio dos contratos de gestão. 

 

O presente relatório engloba a gestão dos Anos VI, com vigência de agosto de 

2017 a agosto de 2018, e o Ano VII, com vigência de agosto a dezembro de 2018. Isto 

ocorre porque o Contrato de Gestão nº 01/2012 foi assinado em agosto de 2012, logo 

não obedecia ao ano fiscal, desta forma, em 28 de agosto de 2018, quando encerrou-se o 

Ano VI, foi assinado o III Termo Aditivo ao Contrato de Gestão, e uma das cláusulas 

alteradas foi a vigência, dispondo que o sétimo ano do contrato de gestão será 

considerado de 29/08/2018 a 31/12/2018.   

 

Para o Ano VI do Contrato de Gestão nº 01/2012 foi repassado o valor total de 

R$ 699.847,80 (seiscentos e noventa e nove mil, oitocentos e quarenta e sete reais e 

oitenta centavos), e para o Ano VII, o valor total de R$ 107.252,78 (Cento e sete mil, 

duzentos e cinquenta e dois reais e setenta e oito centavos) para custeio da delegatária. 

Estes valores somam R$ 807.100,58 (oitocentos e sete mil cem reais e cinquenta e oito 

centavos), logo este é o valor total repassado no período de agosto de 2017 a dezembro 

de 2018 para custeio da delegatária. 

 

A previsão do Plano de Trabalho para o Ano VII era de R$ 298.629,32 

(Duzentos e noventa e oito mil, seiscentos e vinte e nove reais e trinta e dois centavos), 

mas como havia um saldo remanescente do Ano VI no valor de R$ 191.376,54 (Cento e 

noventa e um mil, trezentos e setenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos), o 

repasse para o referido ano foi de R$ 107.252,78 (cento e sete mil duzentos e cinquenta 

e dois reais e setenta e oito centavos). 
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Do valor total repassado para o Ano VI foi executado 72,65%, e do valor total 

repassado para o Ano VII foi executado 97,77%. O valor total da aplicação do Ano VI 

foi de R$ 4.650,51 (quatro mil, seiscentos e cinquenta reais e cinquenta e um centavos), 

e do Ano VII foi de R$ 1.584,71 (hum mil quinhentos e oitenta e quatro reais e setenta e 

um centavos), somando R$ 6.235,22 (seis mil duzentos e trinta e cinco reais e vinte e 

dois centavos).  

 

Para a rubrica Programa de Comunicação, o primeiro repasse ocorreu em agosto 

de 2017, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), e no período de vigência do 

Ano VI foi executado 68,54% deste valor, logo o saldo do Ano VI, desta rubrica, foi de 

R$ 62.928,25 (sessenta e dois mil novecentos e vinte e oito reais e vinte e cinco 

centavos), acrescidos do rendimento da aplicação no período que foi R$ 5.501,69 (cinco 

mil quinhentos e um reais e sessenta e nove centavos), apresentou em um saldo 

remanescente de R$ 68.429,94 (sessenta e oito mil quatrocentos e vinte e nove reais e 

noventa e quatro centavos). 

 

No Ano VII a rubrica Programa de Comunicação, recebeu em outubro de 2018, 

o valor de R$ 131.000,00 (cento e trinta e um mil reais), e deste valor foi executado 

18,07%, assim sendo, o saldo do Ano VII foi de R$ 107.331,99 (cento e sete mil 

trezentos e trinta e um reais e noventa e nove centavos), acrescido dos rendimentos da 

aplicação do período do Ano VII que foi de R$ 522,83 (quinhentos e vinte e dois reais e 

oitenta e três centavos), mais o saldo remanescente do Ano VI de R$ 68.429,94 

(sessenta e oito mil quatrocentos e vinte e nove reais e noventa e quatro centavos), ao 

final de vigência do Ano VII, a rubrica Programa de Comunicação apresentou um saldo 

remanescente de R$ 176.284,76 (cento e setenta e seis mil duzentos e oitenta e quatro 

reais e setenta e seis centavos). 

 

Para projetos o valor total repassado no Ano VI foi de R$ 31.000,00 (trinta e um 

mil reais), e no Ano VII foi de R$ 1.594.550,65 (hum milhão quinhentos e noventa e 

quatro mil quinhentos e cinquenta reais e sessenta e cinco centavos), somando R$ 

1.625.550,65 (hum milhão seiscentos e vinte e cinco mil quinhentos e cinquenta reais e 

sessenta e cinco centavos).  
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Nos anos de 2016 e 2017 a justiça arrestou os recursos que estavam depositados 

na CUTE, recursos estes que somam hoje um pouco mais de 200 milhões (Duzentos 

milhões), deste valor R$ 9.211.977,89 (nove milhões duzentos e onze mil novecentos e 

setenta e sete reais e oitenta e nove centavos) pertencem ao Comitê de 

Bacia Hidrográfica dos rios Macaé e das Ostras. 

 

Em 05 de setembro de 2018, a 16ª Vara de Fazenda Pública da Capital, 

homologou o Aditivo ao Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), que contempla 

novas obrigações para o Estado e outros órgãos do sistema estadual de gerenciamento 

de recursos hídricos. Este TAC foi celebrado em ação civil pública proposta pelo MPRJ, 

homologado em 2017, e possibilitou a regular utilização das verbas do Fundo Estadual 

de Recursos Hídricos (FUNDRHI), tendo repercussão nacional e sendo objeto de pautas 

no ECOB – Encontro Estadual de Comitês de Bacia Hidrográfica, e também na XX 

Edição do ENCOB - Encontro Nacional de Comitês de Bacia Hidrográfica, realizado 

em Florianópolis em agosto de 2018. 

 

O Fórum Nacional de Comitês de Bacia Hidrográfica (FNCBH) também havia 

expedido no início deste ano uma ‘Carta de Recomendação’ aos Fóruns Estaduais do 

país destacando a forma e os resultados desta resolução consensual do conflito, 

inclusive valorizando a efetiva integração entre todos os envolvidos. O caso também foi 

apresentado pelos membros do GAEMA durante o 8º Fórum Mundial da Água, 

realizado em março de 2018, em Brasília. 

 

O Aditivo pactuou a restituição dos recursos arrestados que estavam depositados 

na CUTE, reafirmando o princípio da afetação dos recursos do FUNDRHI, que são 

voltados às ações, planos e programas de preservação e recuperação dos recursos 

hídricos no Estado, em consonância com os Planos de Bacia.  

 

Para viabilizar a integral disponibilidade das verbas, foi instituído por meio da 

Resolução CERHI nº 211, de 11 de dezembro de 2018, um ‘Grupo de Trabalho’, 

composto pelos órgãos do sistema estadual de recursos hídricos, com a participação da 

Procuradoria Geral do Estado e do MPRJ. Este Grupo de Trabalho tem por objetivo 

viabilizar a gradativa restituição e destinação dos recursos financeiros de que trata o 

Termo Aditivo ao Compromisso de Ajustamento de Conduta, estimando-se que se as 
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atividades do GT forem desenvolvidas regularmente, esta restituição poderá ocorrer em 

menos de 24 meses.  

 

As parcelas dos recursos restituídos se somarão às receitas que já ingressam 

regularmente no FUNDRHI e que, por não estarem sujeitas a contingenciamento, 

permitem o regular desenvolvimento do custeio das ações e projetos (especialmente na 

área da segurança hídrica) a cargo do sistema estadual de gerenciamento de recursos 

hídricos.  

 

Por fim, o Aditivo prevê novas medidas de transparência para fins de maior 

detalhamento das receitas e despesas executadas pelas entidades delegatárias, que 

também assinaram o novo acordo. A partir do Aditivo será possível acompanhar pelos 

sites destas entidades os demonstrativos mensais de execução físico-financeira, do qual 

constarão informações sobre os ingressos, o acumulado, os rendimentos, a especificação 

das despesas e o saldo efetivo, e não apenas contábil.  

 

No que diz respeito ao Comitê de Bacia Hidrográfica dos rios Macaé e das Ostras, o 

Demonstrativo de Execução Físico-Financeira está disponibilizado em sua página 

oficial www.cbhmacae.eco.br, e na página oficial do CILSJ www.cilsj.org.br. 

 

http://www.cbhmacae.eco.br/
http://www.cilsj.org.br/

