ANEXO I – REQUERIMENTO DE OUTORGA DE LANÇAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS EM CORPOS
HÍDRICOS SUPERFICIAIS.
01 – REQUERIMENTO

Nome / Razão Social do responsável:______________________________________ CPF / CNPJ: _________________________
vem requerer junto à ADASA/DF: ( ) Outorga de direito de uso de recursos hídricos; ( ) Outorga prévia; ( ) Registro;
( ) Modificação da Outorga; ( ) Renovação da Outorga; ( ) Transferência da Outorga; ( ) Suspensão/Revogação da Outorga; conforme
as especificações abaixo e de acordo com o disposto nas Leis Distritais n.º 4.285, de 26/12/08 e n.º 2.725, de 13/06/01, na
Resolução/ADASA n.º 350, de 23 de junho de 2006 e na Resolução/ADASA n.º 09, de 08 de abril de 2011.
02 - IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO E RESPONSÁVEL

Endereço do Empreendimento:
R. A. / Núcleo Rural:
Endereço de correspondência:
R. A. :
Telefones de contato:
Endereço de e-mail:

CEP:
CEP:

03 - CARACTERÍSTICAS DOS LANÇAMENTOS

Área de contribuição do
empreendimento (em
ha):

Coordenadas do lançamento
(em UTM N e UTM E):

% de impermeabilização
da área de contribuição do
empreendimento:

Vazão máxima estimada
para o lançamento (L/s):

Caso haja mais do que 10 coordenadas, anexar a este requerimento tabela complementar com os dados de identificação e
características do lançamento (item 3).
Nome do Manancial (Rio):
Bacia Hidrográfica:
04 – DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

Projeto Básico contendo no mínimo:
a) dados referentes à rede de drenagem; b) especificação, dimensionamento e localização dos reservatórios de qualidade e de
quantidade e das estruturas de infiltração, quando couber; c) volumes de água retidos e produzidos na bacia; d) detalhe das estruturas
de descarga no corpo hídrico, quando couber; e) mapa de interferências no corpo hídrico a jusante: e f) anexo fotográfico com a
situação atual do(s) ponto(s) de lançamento.
Documentação complementar em caso de empreendimento em execução previamente à Resolução/ADASA n.º 350, de 23 de junho
de 2006.
06 - DOCUMENTAÇÃO GERAL (FOTOCÓPIA):

Atenção! Em se tratando de procuração, autenticar em cartório.

 Pessoa Física – CPF, Identidade / Pessoa Jurídica – CNPJ, Contrato Social, Estatuto da Empresa;
 Documentos relacionados ao licenciamento ambiental (caso já existentes no momento do requerimento);
OBS: As informações relacionadas acima deverão ser adaptadas de acordo com o tipo de empreendimento, podendo o requerente
acrescentar outras julgadas importantes para a análise do processo.

Declaro que as informações prestadas são a expressão da verdade, sujeitando-me às penas da Lei.
Brasília, _______de ______________________ de 20__.
_______________________________________________________________

(Assinatura do Requerente ou de seu Representante Legal)

