
E com grata satisfac;ao que encaminhamos a V,Sa" 0 seu documento de "Outorga do Direito de Uso da
Agua", sob 0 n,o 339/2011, fundamentado pelo processo administrativo nO08670025-1.

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

Esta iniciativa, se procedida ao nlvel de todos os usuarios, permitira ao Estado 0 conhecimento das reais
demandas d'agua na bacia hidrogrclfica, sendo este 0 subsfdio necessario ao desenvolvimento da polftica
de racionalizac;ao do uso dos recursos hidricos existentes, na busca de um eficiente manejo dos mesmos,

A outorga que voce esta recebendo tem validade de 04 anos (08 de julho de 2011 a 08 de julho de
2015), mas a quantidade de agua que estara disponlvel para seu(s) uso(s) sera estabelecida anualmente,
por ocasiao dos Seminarios de Operac;ao de Reservatorios nas Bacias HidrogrMicas, cujo novo volume
sera informado oportunamente,

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

~4Z~
Cesar Augusto Pinheiro
Secretario dos Recursos H[dricos

Ilmo(a) Sr(a)
Evanilson Saraiva da Silva
ASSOCIA<;AO DE MORADORES PESCADORES E AGRICULTORES DO siTIO BARROCAS
Iguatu/CE
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ESTADO DO CEARA

SECRETARIA DOS RECURSOS HIDRICOS (SRH)

COORDENADORIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS (CGERH)

OUTORGA NQ339/2011

PORTARIA NQ612/2011

o SECRETARIO DOS RECURSOS HIDRICOS DO ESTADO DO CEARA, no uso da atribuic;ao que Ihe

confere 0 art 6Q
, da Lei nO 14.844, de 28 de dezembro de 2010, publicada no D. O. E de 30 de dezembro

2010, com 0 objetivo de assegurar 0 controle quantitativo e qualitativo dos usos e 0 efetivo exercicio dos

direitos de acesso a agua, e com base nos pareceres tecnico e jurfdico constantes nos autos do processo

administrativo nQ 08670025-1, outorga 0 DIREITO DE usa DE RECURSOS HIDRICOS, a

ASSOCIA<;;AO DE MORADORES PESCADORES E AGRICULTORES DO SITIO BARROCAS, CPF/CNPJ

12.467.387/0001-70 nos seguintes termos:

1- CARACTERIZA<;;AODA FONTE DE SUPRIMENTO
1 - Denomina<;ao da fonte: Ac;ude Oras
p2 - Capacidade da fonte: 1.940.000.000,OOm3

3 - Bacia: Alto Jaguaribe I Sub-bacia:
4 - Municipio: Iguatu I Distrito: Jose de Alencar I Localidade: Sftio Barrocas
5 - Coordenadas do local de capta<;ao ou centro da area do espelho:

Latitude: 9309512N Longitude: 491528E

II - ELEMENTOS DA OUTORGA
--

1 - Periodo de validade da outorga - 04 anos - (08 de julho de 2011 a 08 de julho de 2015)
2 - Local de uso: Sftio Barrocas
3 - Volume outorgado: 24.783,50m3/ano I Area de espelho: m2

4 - Vazao outorgada: 1,571/5 I Vazao continua: 0,791/5
5 - Tempo de aplica<;ao da vazao outorgada: 12 horas/ dia 17 dias/semana
6 - Finalidade do uso da agua: Abastecimento humane

III - ELEMENTOS RELEVANTES DA OUTORGA

1 - A outorga do direito de uso dos recursos hfdricos, de que trata esta porta ria, podera ser suspensa pela
SRH, de forma total ou parcial, em definitivo ou por prazo determinado, sem qualquer direito de
indenizac;ao ao uSUal io, de acordo com 0 disposto no art. 11, da Lei 14.844/2010.
2 - A cobranc;a pelo uso dos recursos hidricos superficiais ou subterraneos obedecera aos criterios
estabelecidos no art. 16, da Lei 14.844/2010. -
3 - 0 outorgado tem prazo de 06 (seis) meses, para instalar hidrometro e tubo guia em caso de captac;ao
em poc;o.
4 - Esta outorga tera realocac;ao de agua anualmente em func;ao da disponibilidade hfdrica da bacia
hidrograFica.

5 - 0 outorgado respondera civil, penal e administrativamente, por danos causados a vida, a saude, ao
meio ambiente e pelo usa inadequado que vier a fazer da presente outorga.
6 - Em se tratando de abastecimento humane e necessario 0 tratamento da agua.
7 - Esta portaria nao dispensa nem substitui a obtenc;ao, pelo outorgado, de certid6es alvaras ou licenc;as
de qualquer natureza, eXigidos pel a legislac;ao Federal, Estadual ou Municipal e entrara em vigor na data
de sua publicac;ao no D.O.E.

SECRETARIA DOS RECURSOS HIDRICOS DO ESTADO DO CEARA, em Fortaleza, aos 08 de julho de

2011.

~£~
Cesar Augusto Pinheiro

Secretario dos Recursos Hfdricos


