
GOVERN() DO
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Secreturio dos Recursus H idricos

COORDENADORIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS (CGERH)

OUTORGA DE DIREITO DE USO N2 686/2016

PORTARIA N2 1125/2016

O SECRETARIO ADJUNTO DOS RECURSOS HIDRICOS DO ESTADO DO CEARA, no uso da atribuigao que

the confere o art 6°, da Lei n o 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 quantitativo e qualitativo dos usos e o efetivo exercicio dos

direitos be acesso a agua, e corn base nos pareceres tecnico e juridico constantes nos autos do processo

administrativo riQ 3130256/2016, outorga o DIREITO DE USO DE RECURSOS HIDRICOS, a GETULHO

VARGAS BEZERRA, CPF/CNPJ 012.550.153-65 nos seguintes termos:

I - CARACTERIZACAO DA FONTE DE SUPRIMENTO
1 - Denomina55o da fonte: Pogo tubular profundo
2 - Capacidade da fonte: 1,021/s
3 - Bacia: Alto Jaguaribe	 Sub-bacia:
4 - municipio: QuixelO	 ' Distrito: Quixelii	 Localidade: Sitio Fae
5 - Coordenadas do local de capta55o ou centro da area do espelho:

LAT: 9315722N	 LONG: 477347E
II - ELEMENTOS DA OUTORGA

1 - Periodo de validade da outorga - 04 ands - (02 de agosto de 2016 a 02 de agosto de 2020)
2 - Local de uso: Sitio Fae
3 - Volume outorgado: 18.071,20m 3/ano Area de espelho: m2
4 - Vaz5o outorgada: 10,711/s Vaz5o continua: 1,021/s
5 - Tempo de aplicacào da vazão outorgada: 4horas/dia 	 4dias/semana
6 - Finalidade do uso da agua: Irrigagao de lha de capim por aspersao conventional

III - ELEMENTOS RELEVANTES DA OUTORGA

1 - A outorga do direito de uso dos recursos hidricos, de que trata
de forma total ou parcial, em definitivo ou por prazo determinado,
usuario, be acordo corn o disposto no art. 11, da Lei 14.844/2010.
2 - A cobranga pelo uso dos recursos hidricos superficiais ou subterreneos
no art. 16, da Lei 14.844/2010.
3	 -	 Esta	 outorga tare	 realocagao de agua	 anualmente
hidrogrefica.

I 4 - 0 outorgado responders civil, penal e administrativamente,
ambiente e pelo uso inadequado que vier a fazer da presente
S - Em se tratando be destinagao ao consumo humano é necessario
6 - A outorga devera ser renovada sistematicamente, tom
vigéncia, garantido assim, o seu direito de acesso a agua.
7 - Esta portaria nä- a dispensa nem substitui a obtengao, pelo
qualquer natureza, exigidas pela legislagão Fe.eral, Estadual
publicagao no D.O.E.
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esta portaria, podera ser suspensa pela SRH,
sem qualquer direito de indenizagao ao

obedecere aos criterios estabelecidos

em	 fungao	 da	 disponibilidade	 hidrica	 da	 bade

por danos causados a vida, a saUde, ao meio
outorga.

o tratamento da aqua.
03 (tres) meses antes de expirar o prazo da

outorgado, de certidOes, alvares ou licengas de
ou Municipal e entrare em vigor na data de sua

A	 , em Fortaleza, aos 02 de agosto be 2016.
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