
GOVERNO DO
ESTADO DO CEARA
Secretaria dos Recursos Hidricos

COORDENADORIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS (CGERH)

OUTORGA DE DIREITO DE USO N2 722/2016

PORTARIA N2 1173/2016

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

Ihe 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 de acesso a âgua, e corn base nos pareceres tecnico e juridico constantes nos autos do processo
administrativo n° 2697350/2016, outorga o DIREITO DE USO DE RECURSOS HIDRICOS, a JOSE AROLDO
GONZAGA ARRUDA - ME, CPF/CNPJ 41.426.537/0001-03 nos seguintes termos:

I - CARACTERIZACAO DA FONTS DE SUPRIMENTO
1 - Denominacäo da fonte: Pogo tubular profundo
2 - Capacidade da fonte: 0,831/s
3 - Bacia: Metropolitana Sub-bacia:
4 - Municipio: Pacoti	 Distrito: Monguba Localidade: Monguba
5 - Coordenadas do local de captagão ou centro da area do espelho:

LAT: 9531068N	 LONG: 510357E
II - ELEMENTOS DA OUTORGA

1 - Periodo de validade da outorga - 04 anos - (08 de agosto de 2016 a 08 de agosto de 2020)
2 - Local de uso: Monguba
3 - Volume outorgado: 14.600,00m 3/ano Area de espelho: M2

4 - Vaz5o outorgada: 0,651/s Vazäo continua: 0,461/s
5 - Tempo de aplicagão da vazào outorgada: 20horas/dia	 6dias/semana
6 - Finalidade do uso da âgua: Uso industrial (egua mineral e agua potavel de mesa)

III - ELEMENTOS RELEVANTES DA OUTORGA

1 - A outorga do direito de uso dos recursos hidricos, de que trata esta portaria, podera ser suspensa pela SRH,
de forma total ou partial, em definitivo ou por prazo determinado, sem qualquer direito de indenizacao ao
usukio, de acordo corn o disposto no art. 11, da Lei 14.844/2010.
2 - A cobranga pelo uso dos recursos hidricos superficiais ou subterráneos obedecerà aos criterios estabelecidos
no art. 16, da Lei 14.844/2010.
3	 -	 Esta	 outorga	 tare	 realocaggo	 de	 aqua	 anualmente	 em	 fungào da	 disponibilidade	 hidrica	 da	 bacia
hidrografica.
4 - 0 outorgado responderà civil, penal e administrativamente, por danos causados a vida, a saade, ao meio
ambiente e pelo uso inadequado que vier a fazer da presente outorga.
5 - Em se tratando de destinagOo ao consumo humano é necessério o tratamento da aqua.
6 - A outorga devere ser renovada sistematicamente, corn 03 (trés) meses antes de expirar o prazo da
vigencia, garantido assim, o seu direito de acesso a égua.
7 - Esta portaria nao dispense nem substitui a obteng5o, pelo outorgado, de certidOes, alvaràs ou licengas de
qualquer natureza, exigidas pela legislagâo Fe 1 eral, Estadual r 	 rMynicipal e entrarà em vigor na data de sus

npublicagão no D.O.E.
SECRETARIA DOS RECURSOS HIDRICOS 	 0 ESTADO DO CEAliA, em Fortaleza, aos 08 de agosto de 2016.g	 ,
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