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REQUERIMENTO II - OUTORGA DE DIREITO DE USO DE ÁGUA SUBTERRÂNEA 

(VAZÃO IGUAL OU SUPERIOR A 46,8 M³/H - IN AGERH 005/2017) 

 

PARTE I – DADOS PRINCIPAIS 

(PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO) 
 

QUADRO 1 – DADOS DO USUÁRIO REQUERENTE 
Nome do requerente (razão social - se pessoa jurídica ou nome - se pessoa física): 
   xxxx  _   

CPF / CNPJ:  
   xxxx  _   

Nome do Representante Legal: 
   xxxx  _   

CPF do Representante Legal: 
   xxxx  _   

Renovação? (Sim ou Não). Informar o número do processo e da portaria de outorga com data do vencimento: 
   xxxx  _   

  

Mudança de Titularidade ou Alteração de dados? (Sim ou Não). Informar o número do processo e da portaria de 
outorga: 
   xxxx  _   

Usuário se trata de Produtor rural ou Agroindústria Familiar? (Sim ou Não). 

   xxxx  _   
 

QUADRO 2 – DADOS PARA CONTATO 
Telefone com DDD (do Usuário ou parente próximo): 
   xxxx  _   

E-mail (do Usuário ou parente próximo): 
   xxxx  _   

Telefone com DDD (do Representante Legal):  
   xxxx  _   

E-mail (do Representante Legal):  
   xxxx  _   

 
QUADRO 3 – IDENTIFICAÇÃO DA INTERFERÊNCIA 

Logradouro:  
   xxxx  _   

Número:  
   xxxx  _   

Complemento:  
   xxxx  _   

Município:  
   xxxx  _   

Bairro / Distrito / Comunidade:  
   xxxx  _   

Nomenclatura/Identificação da Interferência: 
   xxxx  _    

Bacia ou Região Hidrográfica (pode ser identificado também pelo respectivo Comitê de Bacia): 
   xxxx  _ 

Coord. UTM (SIRGAS-2000) E(m):     _ (6 dígitos, sem pontos) 

Coord. UTM (SIRGAS-2000) N(m):     _ (7 dígitos, sem pontos) 

 
QUADRO 4 – USO DE ÁGUA SUBTERRÂNEA 

Finalidade de Uso (preencher com a classificação conforme tabela VI-A da Lei 11.230/2020 e anexar os 

respectivos formulários preenchidos que estão disponíveis no site da Agerh, conforme tabela 1, página 03): 
   xxxx  _   

Vazão requerida (em metros cúbicos/hora): 
   xxxx  _ m³/h 

Tempo de bombeamento (hora/dia): 
   xxxx  _ horas  

 

Comentado [NRdSS1]:  
QUADRO 1 
 
Se pessoa jurídica:  
Razão Social em conformidade com o Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica – CNPJ. Para empreendimentos com Matriz e 
Filial, o requerimento deverá ser autuado sob titularidade da 
Razão Social/endereço no qual o poço foi instalado. 
 
Se pessoa física:  
Nome e CPF do Usuário propriamente dito, em conformidade 
com o documento de identificação. 
 

Comentado [NRdSS2]:  
QUADRO 1 
 
Se pessoa jurídica:  
O Representante Legal deve constar no Contrato Social como 
sócio ou designado (pelos sócios) para representação legal. 
Em caso de procurador, deverá apresentar procuração, cópia 
do documento de identificação do outorgante (Requerente) e 
do outorgado (Representante legal, como supracitado). 
 

Comentado [NRdSS3]:  
QUADRO 1 
 
Não aceitar Declaração que tenha vencido após 30/08/2019, 
pois está automaticamente renovada. 
 

Comentado [NRdSS4]:  
QUADRO 1 
 
Apresentar documento assinado pelo atual titular autorizando 
a mudança e apresentar documentos administrativos em nome 
da nova titular. 
 

Comentado [NRdSS5]:  
QUADRO 1 
 
Se a resposta for sim, observar se haverá isenção de taxa, 
conforme Art. 3° da Lei 11.230/2020. 
 

Comentado [NRdSS6]:  
QUADRO 2 
 
Informar os dados para contato do Usuário, e não apenas do 
Consultor/Responsável Técnico. 
 

Comentado [NRdSS7]:  
QUADRO 3 
 
O documento de propriedade do imóvel onde se localiza a 
interferência deverá estar sob titularidade do Requerente. 
Caso o Requerente não seja o titular do imóvel, o titular deve 
autorizar a instalação e/ou utilização do ponto de 
interferência/poço. 

Comentado [N8]:  
QUADRO 4 
 
A Classificação deve estar entre 1.2.1 a 1.2.8 para o cálculo 
do emolumento a ser pago. 

Comentado [NRdSS9]:  
QUADRO 4 
 
Para OUTORGA, vazão deve ser igual ou superior a 46,8 
m³/h. 
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PARTE II – DADOS COMPLEMENTARES 

(PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO)  

 
QUADRO 5 - DADOS DO IMÓVEL E ATIVIDADE 

Situação do Requerente em relação ao imóvel (proprietário; arrendamento; comodato; etc): 
   xxxx  _   

Existem outros usos de água no mesmo endereço da atividade? (Sim ou Não) Quantos? Qual(is)? (captação 

superficial, lançamento de efluentes em corpo hídrico; captação em nascente; outros poços tubulares, cacimba; 

etc.):  
   xxxx  _   
A interferêcia requerida para uso da água está em área Urbana ou Rural? 
   xxxx  _   

Nome da Propriedade (se estiver em zona rural): 
   xxxx  _ 

No caso de propriedade rural, possui o CAR – Cadastro Ambiental Rural? (Sim ou Não) Qual número? 
   xxxx  _   

Na área há disponibilidade de rede pública de água potável? (Sim ou Não) Qual? (CESAN; SAAE; etc.) 
   xxxx  _   

Na área há disponibilidade de rede pública de esgotamento sanitário? (Sim ou Não) Qual? 
   xxxx  _   

Descrição do local e do tipo de lançamento de efluentes (rede pública de esgotamento; rede pluvial; curso hídrico; 

fossa-séptica-sumidouro, diretamente no solo; etc.): 
   xxxx  _   
Após captação, a água bruta passa por tratamento? (Sim ou Não) Qual? 
   xxxx  _ 

Percentual de aplicação da água para cada uma das finalidades de uso informada pelos respectivos formulários: (%) 
   xxxx  _ 

O empreendimento e/ou interferência possui Licença Ambiental ou outro documento autorizativo expedido por 
órgão ambiental? (Sim ou Não) Qual número? 
   xxxx  _   

 

Senhor Diretor, 
 
Requeiro por este instrumento a regularizção do uso de recursos hídricos subterrâneos, conforme características 
descritas neste requerimento. 

 
Responsabilizo-me pelas informações prestadas sobre as características do empreendimento e objetivo do uso 
ou interferência em recursos hídricos. 

 
Declaro ainda que as informações prestadas no presente processo se constituem em expressão da verdade. 

 

Termos em que pede deferimento, Data     xxxx  _ /    xxxx  _ /    xxxx  _   
 
 
 
 
                                                                                                       xxxx                                               

Assinatura do Requerente ou Representante Legal 
 
 
  

Comentado [NRdSS10]:  
QUADRO 5 
 
Caso o empreendimento e/ou interferência possua Licença 
Ambiental ou outro documento ambiental autorizativo, 
mesmo que expirada, deverá apresentar cópia como anexo. 

Comentado [NRdSS11]:  
QUADRO 5 
 
Caso o empreendimento e/ou interferência possua Licença 
Ambiental ou outro documento ambiental autorizativo, 
mesmo que expirada, deverá apresentar cópia como anexo. 

Comentado [NRdSS12]:  
QUADRO 5 
 
Caso o empreendimento e/ou interferência possua Licença 
Ambiental ou outro documento ambiental autorizativo, 
mesmo que expirada, deverá apresentar cópia como anexo. 

Comentado [NRdSS13]:  
QUADRO 5 
 
Caso o empreendimento e/ou interferência possua Licença 
Ambiental ou outro documento ambiental autorizativo, 
mesmo que expirada, deverá apresentar cópia como anexo. 

Comentado [NRdSS14]: Preenchimento completo 
obrigatório. 
 


