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COORDENADORIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS (CGERH
OUTORGA DE DIREITO DE USO DA AGUA FEDERAL N2 626/2016 CNARH: 23.0.0095912-94

PORTARIA N°1063/2016

0 SECRETARIO AD3UNTO DOS RECURSOS HIDRICOS DO ESTADO DO CEARA, no use da atribuick que the

confere o art 6°, da Lei no 14.844, de 28 de dezembro de 2010, publicada no D. 0. E de 30 de dezembro 2010,

corn o objetivo de assegurar o controle quantitative e qualitative dos usos e o efetivo exercicio dos direitos de

acesso a agua, e corn base nos pareceres tOcnico e juridico constantes nos autos do processo administrativo n2

2035365/2016, outorga o DIREITO DE USO DA AGUA FEDERAL, ao CORTEZ ENGENHARIA LTDA,

CPF/CNPJ 10.505.311/0001 -66 nos seguintes termos:

I - CARACTERIZACAO DA FONTE DE SUPRIMENTO
1 - Denominagâo da fonte: COrrego da Mata/Rio Arrombado
2 - Capacidade da fonte: Aguas estuarinas (sofre influkcia dos mares)
3 - Bacia: Baixo Jaguaribe Sub-bacia:
4 - Municipio: Icapui 	 Distrito: Manib8 Localidade: Sitio Francisco
5 - Coordenadas do local de captacäo ou centro da area do espelho:
Latitude: 9468862N	 Longitude: 691102E

II - ELEMENTOS DA OUTORGAO
1 - Period() de validade da outorga - 01 ano - (08 de agosto de 2016 a 08 de agosto de 2017)
2 - Local de uso: Sitio Francisco
3 - Volume outorgado: 5.628,30m 3/ano Area de espelho: m2
4 - Vazäo outorgada: 0,751/s Vazäo continua: 0,181/s
5 - Tempo de aplicageo da vazfio outorgada: 8 horas/ dia	 5 dias/semana
6 - Finalidade do uso da agua: Demais usos (terraplenagem)

III - ELEMENTOS RELEVANTES DA OUTORGA

1 - A outorga do direito de uso dos recursos hidricos, de que trata esta portaria, podere ser suspensa pela SRH, de
forma total ou parcial, em definitivo ou por prazo determinado, sem qualquer direito de indenizag5o ao usuario, de
acordo corn o disposto no art. 11, da Lei 14.84412010.
2 - A cobranca pelo uso dos recursos hidricos superficiais ou subterrkeos obedecera aos criterlos estabelecidos no art.
16, da Lei 14.844/2010.
3 - 0 outorgado tern prazo de 06 (seis) meses, pan instalar hidrômetro e tubo gula em caso de captack em pogo.
4 - Esta outorga tern realocaca- o de agua anualmente em func3o da disponibilidade hidrica da bacia hidrografica.
5 - 0 outorgado responders civil, penal e administrativamente, por clones causados a vida, a saOde, ao meio ambiente e
pelo uso inadequado que vier a fazer da presente outorga.
6 - Em se tratando de abastecimento humane é necessârio o tratamento da aqua.
7 - A outorga devera ser renovada sistematicamente, corn 03 (três) meses antes de expirar o prazo da vigencia,
garantido assim, o seu direito de acesso a agua,
8 - Esta portaria n5o dispensa nem substitui a obtengão, pelo outo 	 do,	 e certidOes alvart ou licengas de qualquer
natureza, exigidos pela legislagäo Federal, Esta u I ou Municipal e e t 	 vigor na data de sua publicagão no D.O.E.
SECRETARIA DOS RECURSOS HIDRICOS	 0 ESTADO DO C ARA, em Fortaleza, aos 08 de agosto de 2016.
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