
Fortalezaj6 de o.J,J~Q;

E com grata satisfay30 que encaminhamos a V. Sa., 0 seu documento de "Outorga do Direito de
Uso da Agua", sob 0 n.o 073/2009, fundamentado pelo processo administrativo nO06503531-3.

Nesta oportunidade, queremos parabeniza-Io pela distinta ay30 de gozo dos seus direitos de
usuario da agua, exercido atraves do seu ate de outorga.

Esta iniciativa, se procedida ao nfvel de todos os usuarios, permitira ao Estado 0 conhecimento
das reais demandas d'agua na bacia hidrografica, sendo este 0 subsfdio necessario ao
desenvolvimento da polftica de racionalizay30 do uso dos recursos hfdricos existentes, na busca
de um eficiente manejo dos mesmos.

A outorga que voce esta recebendo tem validade de 10 anos, mas a quantidade de agua que
estara disponfvel para seu(s) uso(s) sera estabelecida anualmente, por ocasi30 dos Seminarios
de Operay30 de Reservat6rios nas Bacias Hidrograficas, cujo novo volume sera informado
oportunamente.

Outrossim orientamos, que a sua outorga devera ser renovado sistematica mente com 02 (do is)
meses antes de expirar 0 prazo da vigencia, garantindo assim, 0 seu direito de acesso a agua.

~~L<J
Cesar Augusto Pinheiro
Secretario dos Recursos Hfdricos

IImo(a) Sr(a)
Maria Amelia Souza Menezes
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Russas/CE
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EST ADO DO CEARA
SECRETARIA DOS RECURSOS HIDRICOS (SRH)

COORDENADORIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS (CGERH)

OUTORGA NQ 073/2009

PORT ARIA NQ 216/2009

o Secretario dos Recursos Hidricos do Estado do Ceara, no uso das atribuiyoes que Ihe
conferem 0 Artigo 4Q e 0 inciso IV do Artigo 40, da Lei nQ 11.996, de 24 de julho de 1992, e com
base no Parecer da Camara Tecnica de Out9rga relativo ao processo adm~nistrativo nQ

06503531-3, expede a OUTORGA DE usa DA AGUA, na forma de AUTORIZA<;AO DE use,
de acordo com 0 Decreto nQ 23.067, de 11/02/1994, em nome de CAGECE - COMPANHIA DE
AGUA E ESGOTO DO CEARA, CPF/CNPJ 07.040.108/0001-57 nos termos, caracteristicas e
condiyoes seguintes:

CARACTERIZA<;AO DA FONTE DE SUPRIMENTO
1 - Denomina~ao da fonte: Ayude Santo Antonio de Russas
2 - Capacidade da fonte: 27.700.000,00m3

3 - Bacia: Baixo Jaguaribe I Sub-bacia:
4 - Municipio: Russas I Distrito: Russas I Localidade: Russas
5 - Coordenadas do local de capta~ao ou centro da area do espelho:

Latitude: 9463.337N Longitude: 592582E
ELEMENTOS DA OUTORGA

1 - Validade da outorga - 10 anos contado da data da publicayao desta portaria
2 - Local de uso: Russas
3 - Volume outorgado: 51.519,75m3/ano I Area de espelho: m2

4 - Vazao outorgada: 1,961/s I Vazao continua: 1,6311s
5 - Tempo de aplica~ao da vazao outorgada: 20 horas/ dia I 7 dias/semana
6 - Finalidade do uso da agua: Abastecimento humane

ELEMENTOS RELEVANTES DA OUTORGA

* De acordo com 0 Art. 20 do Decreto 23.067/94, 0 direito de uso podera ser temporariamente
limitado ou suspenso no caso de fenomenos c1imaticos crfticos que impossibilitem as condiyoes
de oferta hfdrica;
* De acordo com 0 Art. 21 do Decreto 23.067/94, a outorga por qualquer de suas modalidades
extingue-se, sem qualquer direito ao usuario, por inadimplemento de condiyoes legais,
regulamentares ou contratuais;
* 0 outorgado esta obrigado a efetuar 0 pagamento da tarifa, conforme preve 0 Art. 1D do
Decreto 27.271/03, a Instruyao Normativa da SRH N.D 001/04 e 0 contrato firmado com a
COGERH;
* Em se tratando de abastecimento humane e necessario 0 tratamento da agua.
* Esta outorga tera realocayao de agua anualmente em funyao da disponibilidade hidrica da
bacia hidrografica;
* Esta porta ria entra em vigor na data de sua publicayao, no Diario Oficial do Estado.
SECRETARIA DOS RECURSOS HIDRICOS DO ESTADO DO CEARA, em Fortaleza, aos 06
de abril de 2009.

~M:J
Cesar Augusto Pinheiro

Secret~rio dos Recursos Hfdricos
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