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RESOLUÇÃO CONERH Nº 05 DE 17 DE JANEIRO DE 2006. 

 
Cria a Câmara Técnica de Assuntos Institucionais e 
Legais - CTIL. 

 
O CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS – CONERH, no uso de suas atribuições 
legais prevista no inciso II, do Art. 11 da Lei n.º 8.194, de 21 de janeiro de 2002, alterada pela Lei 
nº 9.843, de 27 de dezembro de 2005; 
 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - Instituir a Câmara Técnica de Assuntos Institucionais e Legais - CTIL, como Câmara 
Permanente, de acordo com os critérios estabelecidos no Regimento Interno do Conselho e em 
sua Resolução nº 04, de 17 de janeiro de 2006. 

 

Art. 2º - À CTIL compete: 

 

I - acompanhar, analisar e emitir parecer sobre a Legislação Estadual de Recursos Hídricos; 

 

II - coordenar a elaboração do Regimento Interno de todas as Câmaras Técnicas do 
CONERH; 

 

III - elaborar estudos e analisar as propostas relativas a assuntos de sua competência, incluindo a 
revisão do Regimento Interno do CONERH; 
 

IV - relatar e submeter à decisão do Plenário os assuntos a ela pertinentes; 

 

V - convidar especialistas para prestar informações sobre assuntos de sua competência; 

 

VI - examinar os recursos administrativos interpostos junto ao CONERH, apresentando 
relatório ao Plenário; 

 

VII - exercer as competências constantes do Regimento Interno e outras que vierem a ser 
delegadas pelo Plenário do CONERH. 

 

Art. 3º - A CTIL será constituída por Conselheiros titulares ou suplentes, ou por representantes 
indicados formalmente pelo Conselheiro Titular à Secretaria Executiva, os quais terão direito a voz 
e a voto. 

 

Parágrafo único - Deverá ser obedecida, na composição da Câmara Técnica, a proporção entre os 
segmentos que integram o CONERH. 

 

Art. 4º - A forma de funcionamento da CTIL atenderá ao disposto na Resolução nº 04, de 17 de 
janeiro de 2006, deste Conselho, que estabelece mecanismos de criação, composição e 
funcionamento das Câmaras Técnicas. 

 

Art. 5º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 
 

 

JORGE KHOURY 
Presidente 

http://www.meioambiente.ba.gov.br/gestor/ArquivosSistemas/SistemaPublicacao/Arquivos/2635/RESOLUCAOCONERHN04_CTs.pdf

