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GoVERNODO

EsTADO

DO

CEARA

Fortaleza,;20

Exmo(a) Sr(a)
Leao Humberto Montezuma Santiago Filho
SUPERINTENDENCIA
DE OBRAS HIDRAuLICAS
MilhajCE

de~:l..t:t5C:.~JO

de 2013.

- SOHIDRA

E com grata satisfa<;ao que encaminhamos a V.Exa., 0 seu documento de "Outorga do Direito de
Uso da Agua", sob 0 n.O 766/2013, fundamentado pelo processo administrative nO6235441/2013.
Nesta oportunidade, queremos parabeniza-Io pela distinta
usuario da agua, exercido atraves do seu ate de outorga.

a<;ao de gozo dos seus direitos de

Esta iniciativa, se procedida ao n[vel de todos os usuarios, permitira ao Estado 0 conhecimento das
reais demand as d'agua na bacia hidrogrMica, sendo este 0 subsidio necessario ao desenvolvimento da
polftica de racionaliza<;ao do uso dos recursos hidricos existentes, na busca de um eficiente manejo dos
mesmos.
A outorga que voce esta recebendo tem validade de 766 (18 de dezembro de 2013 a 18 de
dezembro de 2017), mas a quantidade de agua que estara dispon[vel para seu(s) uso(s) sera estabelecida
anualmente, por ocasiao dos Seminarios de Opera<;aode Reservat6rios nas Bacias Hidrograticas, cujo novo
volume sera informado oportunamente.
Outrossim, orientamos, que a sua outorga devera ser renovado sistematica mente com 02 (dois)
meses antes de expirar 0 prazo da vigencia, garantindo assim, 0 seu direito de acesso a agua.
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Cesar Augusto Pinheiro
Secretario dos Recursos Hidricos

Centro Administrativo

Govemador

Virgilio Tavora sin Ed. SRH/SEINFRA,
3101.4053'

1° andar I Cambeba. Cep: 60819-900
Fax: (85) 3101.4049

• Forlaleza, Ceara'

Fone: (85) 3101.39941

ESTADO DO CEARA
SECRETARIA DOS_RECURSOS HIDRICO~ (SRH)
COORDENADORIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS (CGERH)
OUTORGA Nil 766/2013
PORTARIA Nil 1463/2013

o SECRETARIO DOS
confere

0

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

art 6.Q,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
HIDRICOS,

a

n.Q6235441/2013,

outorga

0

DIREITO

DE usa

-

SUPERINTEND~NCIA DE OBRAS HIDRAuLICAS

12.360.517/0001-70

DE RECURSOS

SOHIDRA,

CPF/CNPJ

nos seguintes termos:

I - CARACTERIZAC;AODA FONTE DE SUPRIMENTO
12345-

Denominac;ao da fonte: Ac;ude Patu
Capacidade da fonte: .33.723. 715,50m3
Bacia: Medio Jaguaribe
I Sub-bacia:
Municipio: Milha
I Distrito: Milha
I Localidade: Milha
Coordenadas do local de captac;ao ou centro da area do espelho:
Longitude: 455429E
Latitude: 9383471N

II- ELEMENTOS DA OUTORGA
123456-

a

Periodo de validade da outorga - 04 anos (18 de dezembro de 2013
18 de dezembro de 2017)
Local de uso: Milha
Volume outorgado: 381.990,75m3/ano
I Area de espelho: m2
I Vazao continua: 12,111/5
Vazao outorgada: 24,231/5
Tempo de aplicac;ao da vazao outorgada: 12 horas/ dia I 7 dias/semana
Finalidade do uso da agua: abastecimento humane
III

- ELEMENTOS RELEVANTES DA OUTORGA

1 - A outorga do direito de usa dos recursos hidricos, de que trata esta portaria, podera ser suspensa
pela SRH, de forma total ou parcial, em definitivo ou por prazo determinado, sem qualquer direito de
indenizac;ao ao usuario, 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 tuba guia em caso de
captac;aoem poc;o.
4 - Esta outorga tera realocac;ao de agua anualmente em func;ao da disponibilidade hidrica da bacia
hidrogratica.
5 - 0 outorgado respondera civil, penal e administrativamente, por danos causados Vida, saude, ao
meioambiente 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 porta ria nao dispensa nem substitui a obtenc;ao, pelo outorgado, de certid5es alvaras ou
licen<;as de qualquer natureza, exigidos pela legislac;ao Federal, Estadual ou Municipal e entrara em
vigor na data de sua publicac;ao no D.O.E.

a

SECRETARIA DOS RECURSOS HIDRICOS
dezembro de 2013.

DO ESTADO DO CEARA, em Fortaleza,

~A:w

Govemador

Virgilio Tavora

sin

Ed. SRH/SEINFRA,
3101.4053'

1° andar I Cambeba. Cep: 60819-900'
Fax: (85) 3101.4049

aos

18 de
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Cesar Augusto Pinheiro
Secretario dos Recursos Hidricos

Centro Administrativo

a

Fortaleza, Ceara'

Fone: (85) 310t3994I

