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CBH Macaé aprova Plano Plurianual de Investimentos 
para período 2019-2021 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
O Plano Plurianual de Investimentos 
(PPA) da Região Hidrográfica dos rios 
Macaé e das Ostras para o período 
2019-2021, desenvolvido pelo Comitê 
de Bacia Hidrográfica dos Rios Macaé 
e das Ostras (CBH Macaé), foi 
aprovado pela plenária do órgão 
colegiado em reunião ocorrida no 
último dia 11 de março, no IPREV, em 
Casimiro de Abreu. 
 

O PPA é uma ferramenta de 
planejamento cuja função principal é 
priorizar programas, ações e metas, 
com o objetivo de otimizar a aplicação 
de recursos em projetos que visam o 
aperfeiçoamento da gestão de recursos 
hídricos, permitindo que seja atingida a 
visão de longo prazo pretendida pelo 
Plano de Bacia. O próximo passo será 
levar o PPA para ser aprovado pelo 
Conselho Estadual de Recursos Hídricos 
(CERHI). 
 
De acordo com o documento 
(resolução 95/2019 do CBH Macaé), o 
Plano Plurianual de Investimentos para 
o período 2019-2021 é composto 
basicamente de dois pilares 
fundamentais: o saldo disponível 
remanescente da arrecadação até o fim  

de 2018, em um total de pouco mais de R$ 9 
milhões e 200 mil, e a expectativa de 
arrecadação líquida do CBH Macaé para o 
período de 2019 a 2021, oriunda da cobrança 
pelo uso dos recursos hídricos na Região 
Hidrográfica VIII, e que tem a previsão de 
chegar a aproximadamente pouco mais de R$ 
6 milhões e 600 mil. Tal previsão foi feita 
baseada na média de arrecadação dos anos 
anteriores e considerando o número de 
usuários cadastrados, outorgados e cobrados 
pelo órgão gestor. 
 
No total, o PPA prevê que o comitê tenha mais 
de R$ 15 milhões disponíveis para 
investimentos no biênio da atual gestão, e que 
devem ser aplicados em projetos de diversas 
áreas, como saneamento, educação ambiental, 
monitoramento e outras.  

Texto adaptado de: Assessoria CILSJ 
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A quarta edição da Base Legal Para Gestão das Águas do Estado do Rio de 
Janeiro, revista e ampliada, foi lançada recentemente pelo Instituto 
Estadual do Ambiente (Inea) em parceria com a Secretaria de Estado do 
Ambiente e Sustentabilidade (SEAS). A publicação é um indicativo dos 
esforços do Inea e da SEAS para manter atualizado o dinâmico conjunto de 
normativos para a gestão das águas em território fluminense.  
 
Na atual edição, a atualização dos valores de cobrança pelo uso da água 
também é objeto de resoluções, tanto do Conselho Nacional de Recursos 
Hídricos (CNRH) quanto do Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CERHI-
RJ), que vêm deliberando sobre o tema, bem como referendando decisões 
dos comitês de bacia.  
 
Além disso, os normativos relativos à implementação das políticas nacional 
e estadual de segurança de barragens também passam a integrar o 
documento, evidenciando a preocupação e a relevância da temática para a 
nova gestão da pasta ambiental do Estado do Rio de Janeiro. 
 
Fonte: Site do Inea 
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Com a necessidade de contratação de novos profissionais, o 
Consórcio Intermunicipal Lagos São João (CILSJ) considera o 
disposto na Resolução INEA N° 82, de novembro de 2013, nos 
termos do artigo 9º da Lei Estadual Nº 5.639 de 06 de janeiro de 
2010, e faz cumprir o disposto no Contrato de Gestão INEA 
01/2012, que trata sobre a contratação de pessoal da Unidade 
Descentralizada, tornando público a abertura de edital de 
processo seletivo simplificado para a contratação de profissionais 
para as funções de Analista Técnico e Estagiário.   
 
As inscrições estão abertas desde o dia 30 de março e vão até o 
dia 9 de maio através do portal do CILSJ. A prova será realizada no 
dia 19 de maio, no Instituto Federal Fluminense – Campus Macaé.  
No total, o processo seletivo dará provimento a seis vagas para 
ambos os cargos, sendo cinco delas para cadastro reserva.  
 
Demais informações podem ser conferidas no edital publicado nos 
sites do CILSJ (www.cilsj.com.br), CBH Macaé 
(www.cbhmacae.eco.br) e INEA (www.inea.rj.gov.br). 
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Edital de Seleção de Pessoal do CILSJ nº 01/2019 para complementação do quadro de pessoal do 
Contrato de Gestão nº 01/2012, celebrado entre INEA e CILSJ, com interveniência do CBH Macaé e 

das Ostras. 
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Comitê na Rede Virtual 
Para mais informações, curta nossa página 

no Facebook e acesse nosso site!  

http://cbhmacae.eco.br/site/ 

www.facebook.com/cbhmacae 
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