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ROTEIRO PARA SOLICITAÇÃO DE DISPENSA DE OUTORGA DO DIREITO DE USO DE
RECURSOS HÍDRICOS

a) Requerimento Padrão, disponível no site da SEDAM (http://www.sedam.ro.gov.br);
b) Cópia do CPF, RG ou Carteira de Habilitação do interessado;
c) Cadastro Ambiental Rural – CAR, quando for o caso, para os empreendimentos localizados em

fazendas e/ou loteamentos da zona rural;
d) Publicação em jornal de grande circulação ou no Diário Oficial do Estado informando que

requereu junto ao Órgão Ambiental (SEDAM), a Dispensa de Outorga do Direito de Uso de
Recursos Hídricos, contendo as seguintes Informações: Razão Social, Atividade Requerida e
Endereço da Atividade ou Empreendimento. Apresentar a publicação original, com data;

e) Formulário de Solicitação Para Obtenção de Dispensa de Outorga do Direito de Uso de Recursos
Hídricos, disponível no site da SEDAM (http://www.sedam.ro.gov.br);

f) Mapa de Locação do Ponto de Captação, em escala compatível e utilizando o DATUM
SIRGAS2000;

g) Boletim de análise físico-química, bacteriológica e de potabilidade (quando for o caso) da água do
Ponto de Captação;

h) Justificativa quanto a solicitação de Dispensa de Outorga, enquadrando o pedido no que especifica
a legislação vigente, em especial a Resolução CRH/RO nº 04/2014.

OBS.: Os processos de Dispensa de Outorga serão aceitos caso se enquadrem no que especifica a
Resolução CRH/RO nº 04/2014, que "dispõe sobre critérios para definição de derivações, captações,
lançamentos de efluentes, acumulações e outras interferências em corpos de água de domínio do
Estado de Rondônia que independem de outorga, que não estão sujeitos à outorga", porém, caso seja
entendido pelos Analistas que a solicitação não cabe Dispensa, será necessário o empreendedor se
adequar e solicitar a Outorga do Direito de Uso de Recursos Hídricos, devendo apresentar toda a
documentação solicitada para tal procedimento;

OBS.: O Usuário deverá apresentar os formulários, mapas, teste de bombeamento, relatórios, CAR e
requerimentos em meios impresso e digital (CD, DVD ou Pen Drive).
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LEGISLAÇÃO CONSULTADA

1. Legislação Federal

 Constituição Federal de 1988;
 Lei Federal nº 9.433/1997, que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, cria o Sistema

Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, regulamenta o inciso XIX do art. 21 da
Constituição Federal, e altera o art. 1º da Lei nº 8.001, de 13 de março de 1990, que modificou a
Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989;

 Lei Federal nº 9.984/2000, que dispõe sobre a criação da Agência Nacional de Águas - ANA,
entidade federal de implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e de coordenação do
Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, e dá outras providências;

 Lei Complementar nº 140/2011, que fixa normas, nos termos dos incisos III, VI e VII do caput e
do parágrafo único do art. 23 da Constituição Federal, para a cooperação entre a União, os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios nas ações administrativas decorrentes do exercício da
competência comum relativas à proteção das paisagens naturais notáveis, à proteção do meio
ambiente, ao combate à poluição em qualquer de suas formas e à preservação das florestas, da
fauna e da flora; e altera a Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981;

 Lei Federal nº 11.445/2007, que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico; altera
as Leis nos 6.766, de 19 de dezembro de 1979, 8.036, de 11 de maio de 1990, 8.666, de 21 de
junho de 1993, 8.987, de 13 de fevereiro de 1995; revoga a Lei no 6.528, de 11 de maio de 1978; e
dá outras providências;

 Lei Federal nº 12.651/2012, que dispõe sobre a proteção da vegetação nativa; altera as Leis nos
6.938, de 31 de agosto de 1981, 9.393, de 19 de dezembro de 1996, e 11.428, de 22 de dezembro
de 2006; revoga as Leis nos 4.771, de 15 de setembro de 1965, e 7.754, de 14 de abril de 1989, e a
Medida Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001; e dá outras providências;

 Resolução ANA nº 131/2003, que dispõe sobre procedimentos referentes à emissão de
declaração de reserva de disponibilidade hídrica e de outorga de direito de uso de recursos
hídricos, para uso de potencial de energia hidráulica superior a 1 MW em corpo de água de
domínio da União e dá outras providências;

 Resolução ANA n° 317/2003, que institui o Cadastro Nacional de Usuários de Recursos Hídricos
– CNARH para registro obrigatório de pessoas físicas e jurídicas de direito público ou privado
usuárias de recursos hídricos;

 Resolução ANA nº 707/2004, que dispõe sobre procedimentos de natureza técnica e
administrativa a serem observados no exame de pedidos de outorga, e dá outras providências;

 Resolução ANA nº 463/2012, que aprova condicionantes relativas a transposição de desnível para
navegação em declarações de reserva de disponibilidade hídrica e outorgas de direito de uso de
recursos hídricos de aproveitamento hidrelétricos em cursos d'água de domínio da União;

 Resolução CNRH nº 16/2001, que estabelece critérios gerais para a outorga de direito de uso de
recursos hídricos;
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 Resolução CNRH nº 22/2002, que indica que Os Planos de Recursos Hídricos devem considerar
os usos múltiplos das águas subterrâneas, as peculiaridades de função do aquífero e os aspectos de
qualidade e quantidade para a promoção do desenvolvimento social e ambientalmente sustentável;

 Resolução CNRH nº 65/2006, que estabelece diretrizes de articulação dos procedimentos para
obtenção da outorga de direito de uso de recursos hídricos com os procedimentos de licenciamento
ambiental;

 Resolução CNRH nº 91/2008, que dispõe sobre procedimentos gerais para o enquadramento dos
corpos de água superficiais e subterrâneos;

 Resolução CNRH nº 92/2008, que estabelece critérios e procedimentos gerais para proteção e
conservação das águas subterrâneas no território brasileiro;

 Resolução CNRH nº 107/2010, que estabelece diretrizes e critérios a serem adotados para
planejamento, implantação e operação de Rede Nacional de Monitoramento Integrado Qualitativo
e Quantitativo de Águas Subterrâneas;

 Resolução CONAMA nº 357/2005, que dispõe sobre a classificação dos corpos de água e
diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem com o estabelece as condições e padrões de
lançamento de efuentes, e dá outras providências;

 Resolução CONAMA nº 396/2008, que dispõe sobre a classificação e diretrizes ambientais para
o enquadramento das águas subterrâneas e dá outras providências;

 Resolução CONAMA nº 430/2011, que dispõe sobre as condições e padrões de lançamento de
efluentes, complementa e altera a Resolução nº 357, de 17 de março de 2005, do Conselho
Nacional do Meio Ambiente - CONAMA;

 Norma Técnica ABNT NBR nº 12.212/1992, que trata de projeto de poço para captação de água
subterrânea;

 Norma Técnica ABNT NBR nº 12.244/1992, que trata de construção de poço para captação de
água subterrânea.

2. Legislação Estadual

 Decreto Estadual nº 7.903/1997, que Regulamenta a Lei nº 547, de 30 de dezembro de 1993, que
dispõe sobre proteção, recuperação, controle, fiscalização e melhoria de qualidade do meio
ambiente no Estado de Rondônia;

 Decreto Estadual nº 10.114/2002, que regulamenta a Lei Complementar nº 255, de 25 de janeiro
de 2002, que “Institui a Política, cria o Sistema de Gerenciamento e o Fundo de Recursos Hídricos
do Estado de Rondônia, e dá outras providências”;

 Decreto Estadual nº 20.337/2015, que altera os dispositivos do Decreto nº 10.114, de 20 de
setembro de 2002, que dispõe sobre o Sistema de Gerenciamento e o Fundo de Recursos Hídricos
do Estado de Rondônia;

 Lei Estadual nº 547/1993, que dispõe sobre a criação do Sistema Estadual de Desenvolvimento
Ambiental de Rondônia - SEDAR e seus instrumentos, estabelece medidas de proteção e melhoria
da qualidade de meio ambiente, define a Polícia Estadual de Desenvolvimento Ambiental, cria o
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Fundo Especial de Desenvolvimento Ambiental - FEDARO e o Fundo Especial de Reposição
Florestal - FEREF;

 Lei Complementar nº 255/2002, que Institui a Política, cria o Sistema de Gerenciamento e o
Fundo de Recursos Hídricos do Estado de Rondônia e dá outras providências;

 Lei Estadual nº 3.686/2015, que dispõe sobre o Sistema de Licenciamento Ambiental do Estado
de Rondônia e dá outras providências;

 Lei Estadual nº 3.769/2016, que altera, acrescenta e revoga dispositivos da Lei nº 3.686, de 8 de
dezembro de 2015, que “Dispõe sobre o Sistema de Licenciamento Ambiental do Estado de
Rondônia e dá outras providências”;

 Lei Estadual nº 3.941/2016, que altera e acrescenta dispositivos à Lei nº 3.686, de 8 de dezembro
de 2015, que “Dispõe sobre o Sistema de Licenciamento Ambiental do Estado de Rondônia e dá
outras providências.”;

 Portaria SEDAM n° 091/2010, que dispõe sobre procedimentos e define as atividades de
fiscalização de recursos hídricos estaduais, que estabelece as normas para apuração de infrações e
penalidades aplicáveis nos termos da Lei Complementar nº 255, de 25 de janeiro de 2002;

 Portaria SEDAM nº 081/2017, que Altera a Portaria SEDAM nº 38/GAB/SEDAM/2004 que
dispõe sobre os procedimentos administrativos e documentação necessária para emissão de
autorização de uso de recursos hídricos no âmbito do Estado de Rondônia;

 Resolução CRH/RO nº 004/2014, que dispõe sobre critérios para definição de derivações,
captações, lançamentos de efluentes, acumulações e outras interferências em corpos de água de
domínio do Estado de Rondônia que independem de outorga, que não estão sujeitos à outorga.

3. Outras Fontes
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