
CHECK-LIST DE DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE DE USOS QUE INDEPENDEM DE 

OUTORGA 

 Requerimento padrão, disponível no site da SEDAM (http://www.sedam.ro.gov.br); 

 Formulário de solicitação para obtenção de dispensa de outorga do direito de uso de recursos, 

disponível no site da SEDAM (http://www .sedam.ro.gov.br);  

 Cópia dos documentos pessoais (RG, CPF, Carteira de Habilitação) do interessado. Caso haja 

representante legal, torna-se necessária a apresentação de procuração e dos documentos pessoais do 

representante legal;  

 Cadastro Ambiental Rural —- CAR, caso o empreendimento esteja localizado em zona rural; 

 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 informações como razão social, atividade requerida e endereço da atividade; 

 Mapa de localização do(s) ponto(s) de captação, em escala compatível e utilizando o DATUM 

SIRGAS2000, contendo roteiro de acesso ao imóvel rural;  

 Comprovante de cadastro de exploração pecuária do IDARON, no caso da atividade de bovinocultura;  

 Certidão de embargo do IBAMA;  

 Justificativa quanto à solicitação de Dispensa de Outorga, enquadrando o pedido no que especifica a 

legislação vigente, em especial a Resolução CRH/RO nº 04/2014, indicando:  

 Volume de água a ser utilizado;  

 Como será desenvolvida a atividade;  

 Qual a quantidade atual de cabeças de bovino, suíno, caprino, entre outros; 

 Qual será a quantidade final de animais após a obtenção do financiamento;  

 Qual o sistema de dessedentação (se cacimba ou direto no leito); 

 Inserir informações sobre largura do corpo hídrico no local da captação, profundidade média 

e vazão média, acompanhado de registro fotográfico do(s) local(is) de captação.  

Observação: A justificativa deverá ser assinada pelo requerente, representante legal ou 

responsável técnico. 

 Para obtenção da Declaração de Regularidade de Usos de Água que Independem de Outorga, o 

empreendedor deverá recolher a taxa administrativa de 01 (uma) UPF, que será cobrada para os 

processos físicos formalizados a partir da data de publicação da Portaria nº 449/2019/SEDAM-

COREH (19/11/2019), conforme disposto no § 2ºdo art. 13 e ANEXO XLVIIIda Lei Estadual n° 

3686/2015.  

http://www.sedam.ro.gov.br/

