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MOÇÃO Nº 001 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2019. 

Manifesta-se solicitando a prorrogação do 

prazo para a regularização da Outorga de 

água subterrânea no estado de Santa 

Catarina. 

 

O COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO JACUTINGA E SUB-BACIAS CONTÍGUAS  no  

uso das competências que lhe são conferidas pelo Decreto Estadual nº 652 de 3 de 

setembro de 2003, durante Assembleia Geral  Ordinária, realizada em Concórdia (SC),  

em 19 de novembro de 2019, e: 

Considerando a importância dos recursos hídricos subterrâneos captados através da 

perfuração de poços profundos;   

Considerando o grande número de usuários que se utilizam da água subterrânea e que 

tem a necessidade de regularizarem-se junto ao órgão gestor de recursos hídricos cujo 

prazo encerrou-se em 04 de novembro de 2019; 

Considerando que a ampla maioria dos usuários de água subterrânea desconhecem 

essa normativa, a qual exige profissional habilitado para o preenchimento dos 

documentos e realização de estudos necessários, os quais em muitos casos tem 

chegado ao custo de R$ 8.000,00 a R$ 10.000,00 reais por pedido de outorga, valor 

considerado abusivo praticado no mercado devido a necessidade dos usuários, cujo 

volume de recurso financeiro que nem sempre está disponível para efetivar o 

pagamento; 

Considerando que há a necessidade de mais esclarecimentos aos usuários sobre a 

importância de se implementar o instrumento de outorga a fim de se efetivar um 

processo de gestão da água em Santa Catarina, que seja eficiente, mas que para isso 

precisa da adesão de todos os usuários, inclusive de água subterrânea;   

Considerando que há a necessidade da atuação do Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia (CREA) a fim de fiscalizar a atuação profissional daqueles que estão 

praticando a cobrança abusiva de honorários para o preenchimento dos documentos e 

realização de estudos necessários para a regularização dos usuários; 
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Resolve: 

Aprovar MOÇÃO dirigida ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos de Santa Catarina 

(CERH) e à Diretoria de Outorga da Secretaria de Estado do Desenvolvimento 

Econômico (SDE) de SC, manifestando-se pela PRORROGAÇÃO  DE PRAZO previsto 

para requerer a outorga de água subterrânea pelo período de 12 meses a contar da 

data de 04 de novembro de 2019. 

 

 

ALEXANDRE MATTHIENSEN 
Presidente do CBH Rio Jacutinga e Contíguos 
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