
RESOLUÇÃO CRH/RO Nº 05, DE 11 DE JUNHO DE 2014.

(Publicada no D.O.E. de 09/07/2014)

Aprova a proposta de Instituição do Comitê 

da Bacia Hidrográfica do Rio Jamari (CBH-

JAMARI-RO),  no  âmbito  do  Sistema 

Estadual  de  Gerenciamento  de  Recursos 

Hídricos de Rondônia. 

O  CONSELHO  ESTADUAL  DE  RECURSOS  HÍDRICOS  DE  RONDÔNIA 

(CRH/RO), no uso de suas atribuições, tendo em vista o disposto no Decreto nº 10.114/2002, que 

regulamenta a Lei Complementar Estadual nº 255/2002, e

Considerando que a Política Estadual de Recursos Hídricos, instituída pelo Art. 3º, inciso I 

da Lei Complementar Estadual nº 255/2002, tem como princípio a bacia hidrográfica como unidade 

básica de gerenciamento dos recursos hídricos, fundamentada na descentralização, com a participação 

do Poder Público, dos usuários e da sociedade civil;

Considerando que o Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos, também 

instituído pela Lei Complementar nº 255/2002 deve ser integrado, dentre outros, pelos comitês de 

bacias hidrográficas, conforme disposto no Art. 5º, inciso III dessa Lei;

Considerando que  o  Art.  6º  do  Decreto  Estadual  10.114/2002  estabelece  a  Divisão 

Hidrográfica de Rondônia, e que as áreas de atuação dos comitês de bacias hidrográficas estaduais  

deverão  coincidir  com  a  respectiva  região  hidrográfica,  a  qual  foi  dividida  e  subdividida, 

respectivamente em 7 (sete) bacias e 42 (quarenta e duas) sub-bacias;

Considerando que o Processo Administrativo nº 1801/01944/2013 de criação do Comitê da 

Bacia  Hidrográfica  do  Rio  Jamari  (CBH-JAMARI-RO) foi  analisado  pela  Câmara  Técnica  de 

Planejamento,  Instrumentos  e  Gestão  (CTPIG)  do  CRH/RO  e  emitido  parecer  favorável  à  sua 

formação em 30 de janeiro de 2014;

Considerando o  Art.  10,  inciso  IV,  do  Decreto  Estadual  nº  10.114/  2002,  que  atribui 

competência ao CRH/RO para aprovar a proposta de instituição de Comitês de Bacia Hidrográfica  

(CBH);

Considerando a  Resolução do  CRH/RO nº  02/2013,  a  qual  estabelece  diretrizes  para  a 

formação e o funcionamento de Comitês de Bacia Hidrográfica. 

RESOLVE:

Art.  1º  Aprovar  a  instituição  do  Comitê  de  Bacia  Hidrográfica  do  Rio  Jamari  (CBH-

JAMARI-RO), como parte integrante do Sistema Estadual Gerenciamento de Recursos Hídricos de 

Rondônia.



§ 1° - De acordo com a Divisão Hidrográfica do Estado de Rondônia (2002),  a área de 

atuação do  CBH-JAMARI-RO, conforme mapa em anexo, perfaz 29.102,71 km², constituído pelas 

sub-bacias hidrográficas do Alto Rio Candeias (5.169,95 km²), Baixo Rio Candeias (7.960,83 km²),  

Alto Rio Jamari (8.116,00 km²) e Baixo Rio Jamari (7.854,93 km²). A referida área de atuação do  

comitê inclui  parte das áreas dos municípios de:  Porto Velho,Candeias do Jamari,  Buritis,  Campo 

Novo  de  Rondônia,  Governador  Jorge  Teixeira,  Cacaulândia,  Ariquemes,  Rio  Crespo,  Cujubim e 

Itapuã do Oeste; e área total dos municípios de: Alto Paraíso e Monte Negro.

§  2º  -  O  CBH-JAMARI-RO será  constituído  e  gerido  conforme  disposições  de  seu 

Regimento Interno de acordo com a previsão contida no art. 7º, inciso XV da Resolução do CRH/RO 

nº 02/2013.

§ 3° - Caberá ao CBH-JAMARI-RO decidir sobre a localização de sua sede, que deverá ser 

em município de sua área de atuação.

Art. 2º Após a instituição do CBH-JAMARI-RO, caberá ao Presidente do CRH/RO, no prazo 

de trinta dias, dar posse aos respectivos Presidente Interino e Secretário-Executivo, com incumbência 

exclusiva de coordenar a organização e instalação do Comitê, conforme disposto no art. 12, § 1º da  

Resolução do CRH/RO nº 02/2013.

Art.  3º  O Órgão Gestor  de Recursos  Hídricos  do Estado de Rondônia  deverá  dar  apoio 

técnico,  administrativo  e  financeiro  ao  CBH-JAMARI-RO,  enquanto  não  for  comprovada  a 

viabilidade econômico-financeira  assegurada através da cobrança pelo direito  de uso dos recursos 

hídricos para qualificação da Agência de Água e consequente autorização de funcionamento e efetiva 

instalação previsto no Art. 15, parágrafo único, da Lei Complementar nº 255/2002.

Art. 4º Esta Resolução será encaminhada à apreciação do Poder Executivo para que seja  

reconhecida e qualificada por ato competente, conforme disposto no Art. 15 do Decreto Estadual nº 

10.114, de 25 de janeiro de 2002, o qual estabelece que os CBHs serão instituídos por Decreto do 

Governador, mediante proposta previamente analisada e aprovada pelo CRH/RO.

Art. 5º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Porto Velho, 11 de junho de 2014.
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