
Agenda Requladora do Aguas e Saneamomo do Distriio Federal

RESOLUCAO/ADASA N° 163, DE 19 DE IMAIO de 2006.

Estabelece os procedimentos gerais para a 
fiscalizapao, apurapao de infrapoes e aplicagao de 
penalidades pelo uso irregular dos recursos hidricos 
em corpos de agua de dominio do Distrito Federal e 
outros, cuja fiscalizagao Ihe sejam delegadas.

O DIRETOR-PRESIDENTE DA AGENC1A REGULADORA DE AGUAS E 
SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL - ADASA, no uso de suas atribuigoes regimentals, em 
conformidade com deliberagao da Diretoria e de acordo com o que consta no processo n° 0197- 
000198/2005, resolve:

Art. 1° Estabelecer os procedimentos para a atuagao da ADASA nas atividades de 
fiscalizagao do uso dos recursos hidricos de dominio do Distrito Federal, e nos delegados pela Uniao e 
Estados, voltadas a apuragao de infragoes e a aplicagao de penalidades.

TITULO I

DAS DEFINICOES

Art. 2° Para os Fins e efeitos desta Resolugao sao consideradas as seguintes definigoes:

I - outorga: ato administrative no qual o Poder Publico faculta, a pessoa fisica ou 
juridica, o direito de uso de recursos hidricos, por tempo determinado, nos termos e nas condigoes
expressas no respective ato;

II - outorgado: pessoa fisica ou juridica, de direito publico ou privado, que obteve a 
outorga do direito de uso dos recursos hidricos;

III - usuario: pessoa fisica ou juridica, de direito publico ou privado, que usa os recursos 
hidricos, com ou sem a outorga do direito do uso;

IV - bacia hidrografica: fonnada pelas areas das vertentes dos escoamentos superficiais 
para uma rede de drenagem de um curso d’agua, de urn lago ou de uma lagoa;

V - recursos hidricos superficiais (aguas superficiais): os que se localizam na superficie 
do solo, em rios, lagos, lagoas, agudes, reservatorios naturais ou artificials;

VI - recursos hidricos subterraneos: localizam no subsolo, prcenchendo os poros das 
rochas granulares, cavemas ou rochas soluveis, fraturas, fissuras ou fendas das rochas cristalinas;

VII - corpos hidricos ou corpos d’agua: cursos d’agua, reservatorios naturais ou
artificiais, lagos, lagoas;

VIII - cursos d’agua: canais naturais de drenagem de uma bacia hidrografica, perenes ou 
nao, tal como boqueirao, rio, riacho, ribeirao, con-ego e vereda;

IX - captagao de aguas subterraneas: retirada de aguas subterraneas, por meio de pogos 
tubulates, cisternas, pogos escavados, cacimba, ou outro tipo de obra, sendo retirada manualmente ou 
por bombeamento;
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X - deriva^ao ou captagao de aguas superficiais: toda retirada de aguas provenientes de 
qualquer corpo hidrico (rio, riacho, corrego, lago, lagoa, nascente, reservatorio e outros corpos d’agua);

XI - efluentes: gases, aguas servidas, chorumes, aguas residuarias de processes ou 
atividades industrials e rurais, de irrigaqao, de drenagem natural, de origem pluvial ou outras origens;

XII - aguas residuarias: aguas servidas, oriundas de uses domesticos, comerciais, 
industrials, rurais ou de outros usos;

XIII - aguas pluviais: escoamento de aguas de chuva para um corpo hidrico;
XIV - chorumes: liquidos turvos ou escuros, que podem center altas cargas poluidoras, 

oriundos de residues solidos em decomposiqao;
XV - travessia: qualquer obra de engenharia, aerea, subaquatica ou subterranea, que

atravesse um corpo hidrico;
XVI - esgotamento sanitario: coleta, transporte, tratamento e disposiqao final dos 

esgotos sanitarios, como forma de promover a saude publica e de prevenir a poluiqao das aguas 
superficiais e subterraneas, do solo e do ar;

XVII - lanpamento: devoluqao de efluentes aos corpos d’agua superficiais ou 
diretamente ao solo, quer seja por intermedio do escoamento disciplinado per obras especificas, quer 
seja por escoamento natural, independentemente de tratamento e bombeamento;

XVIII - limpeza, retificaqao de leito, dragagem e desassoreamento: serviqos que 
objetivam a desobstmgao ou a recomposiqao do corpo hidrico, ou a melhoria das condigoes de 
navegabilidade, de captagao e de langamento, bem como do escoamento superficial das aguas;

XIX - pogo raso ou pogo escavado (amazonas, cisterna e cacimba) perfuragao no solo 
ou na rocha, com profundidade de ate 40 (quarenta) metros, com grande diametro, na escala de metro, 
destinado a captar aguas subterraneas;

XX - pogo profundo ou tubular: perfuragao na rocha, com profundidade maior que 40 
(quarenta) metros, de diametro de ate 36” (trinta c seis polcgadas), destinado a captar aguas 
subterraneas;

XXI - barragem ou agude: obra de interceptagao de um curso d’agua objetivando a
formagao de um reservatorio;

XXII - reservatorio: volume d’agua acumulado em um curso d’agua, decorrente de 
construgao de barramento, ou depositado natural ou artificialmcnte no solo, decorrente de obras de 
engenharia;

XXIII - uso de recursos hidricos: utilizagao de aguas superficiais e subterraneas para 
quaisquer finalidades (abastecimento humane, dessedentagao de animais, insumo de processes, 
irrigagao, navegagao, lazer, e outros);

XXIV - relatorio de vistoria e fiscalizagao: documento de fiscalizagao, em fonnulario
padronizado, utilizado pela equipe de fiscalizagao, para registrar ocorrencias, irregularidades ou 
situagoes de interesse da Agencia;

XXV - termo de notificagao: documento de fiscalizagao, em fonnulario padronizado, 
utilizado para os notificar os usuarios sobre as irregularidades registradas pela fiscalizagao;

XXVI - termo de compromisso e ajuste de conduta: documento de fiscalizagao, em 
fonnulario padronizado, utilizado para firmar, com os usuarios, condigoes e prazos para cumprimento 
de procedimentos estabelecidos;

XXVII - infragao: irregularidade cometida por usuario dos recursos hidricos, pelo sen 
uso em desacordo com a legislagao vigente e superveniente, com as condigdes estabelecidas no termo 
de outorga, ou pelo uso dos recursos hidricos sem a devida autorizagao;
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XXVIII - auto de infra^ao: documento de fiscaliza^ao, em formulario padronizado, 
utilizado para aplicar aos usuarios as penalidades decorrentes de infra^des cometidas;

XXIX - embargo por prazo determinado: penalidade de cessagao, por prazo 
determinado, de obras, de atividades de capta9ao ou lanpamento de recurso hidrico, do direito de uso, 
ate que sejam cumpridas as condipoes estabelecidas;

XXX - embargo definitive com revogapao de outorga: penalidade de cessa^ao definitiva 
do direito de uso dos recursos hidricos, imposta por ato administrative mediante o qual e revogada a 
outorga, por interesse publico ou cometimento de infra9ao grave.

TITULO II

DOS FUNDAMENTOS

Art. 3° Os procedimentos da fiscaliza9ao tern por base os fundamentos, objetivos e 
diretrizes da Politica Nacional de Recursos Hidricos, instituida pela Lei n° 9.433, de 08 de Janeiro de 
1997, da Politica de Recursos Hidricos do Distrito Federal, instituida pela Lei n° 2.725, de 13 de junho 
de 2001; dos criterios que regem a outorga do direito de uso, estabelecidos nos Decretos 22.358 e 
22.359, de 31 de agosto de 2001, tendo por parametros finalidades e competencias estabelecidas na Lei 
n° 3.365, de 16 de junho de 2004.

§ 1° Os procedimentos a que se refere este artigo serao aplicados na fiscaliza9ao do uso 
dos recursos hidricos superficiais e subterraneos sob a administra9ao do Distrito Federal.

§ 2° As competencias, para exercer as atividades relacionadas a fiscaliza9ao do uso dos 
recursos hidricos, sao as estabelecidas nas Icis mencionadas no caput deste artigo e detalhadas no 
Regimento Interne da ASASA, publicado no DODF em 11 de julho de 2005, dentre elas destacando:

I - fiscalizar, com poder de policia, os usos de recursos hidricos de corpos d’agua de 
dominio do Distrito Federal e nos delcgados pela Uniao e Estados;

II - aplicar as penalidades por infra9oes cometidas pelos usuarios.

TITULO III

DOS PROPOSITOS

Art. 4° A a9ao de fiscaliza9ao primara por oriental' os usuarios, objetivando prevenir 
condutas ilicitas c indcsejaveis, e levara em considera9ao:

I - a legisla9ao pertinente ao uso de recursos hidricos;
II - as outorgas do direito de uso dos recursos hidricos sob a administra9ao do Distrito

Federal;
III - os padroes de seguran9a das atividades, das obras e dos serv^os executados pelos

usuarios;
IV - a isonomia de tratamento aos usuarios.
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TITULO IV

DA APLICACAO

Art. 5° Esta Resolugao aplica-se:

I - as situates de:
a) implantagao de empreendimentos que demandem a utilizagao de recursos hidricos

superficiais on subterraneos;
b) execuQao de obras ou servi^os que interfiram com os recursos hidricos superficiais ou

subterraneos;
c) uso de recursos hidricos superficiais ou subterraneos para qualquer fmalidade, bem 

como a regularizagao dos usos ou interferencias existentes ou supervenientes;

II - a outras situapoes que, a criterio da Agencia Reguladora, exijam acompanhamento e
fiscaliza9ao.

Paragrafo unico. Sao utilizaqoes de recursos hidricos a serem autorizadas e 
fiscalizadas, de conformidade com as condiqoes estabelecidas pela Agencia:

a) derivagao ou captapao de parcela d’agua existente em um corpo d’agua, para 
consumo final, inclusive abastecimento publico, dessedenta^ao animal, irrigagao, industria, comercio, 
mineraqao, navegagao, obten9ao de insumo de processo produtivo e outros usos;

b) perfura9ao de P090S rasos e profundos para capta9ao de aguas subterraneas;
c) constru9ao de barragens, a9udes c reservatorios;
d) desvio de corpos d’agua;
e) implanta9ao de estruturas de recrea9ao as margens ou nos leitos;
f) constni9ao de estruturas para lan9amento de efluentes em corpos d’agua, tais como 

esgotamento sanitario, aguas pluviais, aguas servidas, residuarias e chorumes, provenientes de 
atividades domesticas, rurais, comerciais, industrials, e para outros lan9amentos;

g) integra9ao e transposi9ao de nivel e de bacia hidrografica;
h) constru9ao de estruturas rodoviarias, ferroviarias e outras travessias sobre corpos

d’agua;
i) edifica9ao dc estruturas de retifica9ao, canaliza9ao e obras de drenagem, inclusive 

pluvial, dragagem e outras modifica9oes de curso, leito ou margens de corpos d’agua;
j) desassoreamento e limpeza de corpos d’agua;
I) outros usos que promoverem altera9ao quantitativa ou qualitativa do regime hidrico de

um corpo d’agua.

TITULO V

DA FISCALIZACAO E SEUS DOCUMENTOS

Art. 6° As atividades de fiscaliza9ao serao exercidas mediante orienta9ao, 
acompanhamento, controle, apura9ao de infra9oes, determina9ao de retifica9ao de atividades, obras e 
servi9os, e aplica9ao de penalidades, devidamente registradas em documentos especificos.
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Paragrafo unico. A fiscaliza^ao podera ser realizada com ou sem a presenga do
usuario.

Art. 7° Sao documentos especificos de fiscaliza^ao:

I - Relatorio de Vistoria e Fiscaliza^ao (ANEXO I);
II -Termo de Notificai^ao (ANEXO II);
III -Termo de Compromisso e Ajuste de Conduta (ANEXO III);
IV - Auto dc Infragao (ANEXO IV), para aplica^ao das penalidades de:
a) advertencia;
b) multa;
c) embargo por prazo determinado;
d) embargo definitivo, com revogagao da outorga, se for o caso.

Art. 8° No Relatorio de Vistoria e Fiscalizagao serao registrados os dados e fatos 
julgados relevantes na utiliza^ao dos recursos hidricos e anexados os elementos que possibilitem sua 
perfeita analise.

Paragrafo unico. No caso da existencia de irregularidades o usuario tomara ciencia 
mediante o recebimento do Termo de Notificaqao.

Art. 9° O usuario tera prazo de 10 (dez) dias, contados a partir da ciencia do documento, 
para apresentar manifestaqao sobre o conteudo do Tenno de Notificaipao.

Paragrafo unico. Decorrido este prazo, uma copia do Termo de Notificaqao, 
acompanha do Relatorio de Vistoria e Fiscalizagao e da eventual manifestagao do usuario, sera 
encaminhada as demais Superintendencias envolvidas para conhecimento e analise.

Art. 10. A Superintendencia dc Fiscalizagao de Recursos Hidricos tomara decisao, no 
prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, a respeito da manifestagao, e dara conhecimento ao usuario.

§ 1° Em caso dc aceitagao de acolhida integral, o Termo dc Notificagao sera arquivado.

§ 2° Nao havendo a acolhida integral, cabera ao Superintendente de Fiscalizagao de 
Recursos Hidricos aplicar as penalidades cabiveis, nos termos da decisao.

Art. 11. No caso de aplicagao de penalidades sera cmitido o Auto de Infragao.

§ 1° Quando a penalidade aplicada for multa, sera anexado ao Auto de Infragao um 
Boleto Bancario, indicando. dentre outras informagocs, a agencia bancaria, o numero da conta corrente 
da A DAS A e o valor da multa a ser recolhida ate a data do vencimento.

§ 2° Para pagamento apos a data do vencimento, sera acrescido ao valor aplicado multa 
de 2% (dois por cento) e juro pro rata die de 1% (um por cento) ao mes.
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§ 3° Uma copia do comprovante de pagamento da multa devera ser enviada a 
Superintendencia de Fiscaliza^ao de Recursos Hidricos da ADASA.

§ 4° 0 nao recolhimento da multa no prazo estipulado no Boleto Bancario, sem 
interposi^ao de recurso, on no prazo estabelecido em decisao irreconivel na esfera administrativa, 
acarretara o imediato encaminhamento do processo administrative ao Scrvipo Juridico da ADASA, para 
as providencias cabiveis.

TITULO VI

DAS INFRACOES

Art. 12. Constituem infragdes as nonnas de utilizagao de recursos hidricos superficiais
on subterraneos:

I - derivar ou utilizar recursos hidricos para qualquer finalidade, sem a respectiva
outorga de direito de uso;

II - implantar ou iniciar a implantagao de empreendimento que exija derivagao ou 
utilizagao de recursos hidricos, superficiais ou subterraneos que implique alteragoes no regime, 
quantidade ou qualidade dos mesmos, sem a autorizagao dos orgaos ou entidades competentes;

III - utilizar-se de recursos hidricos ou executar obras ou servigos relacionados com os 
mesmos em desacordo com as condigoes estabelecidas na outorga;

IV - perfurar pogos para extragao de agua subterranea ou opera-los sem a devida
autorizagao;

V - fraudar as medigoes dos volumes d’agua utilizados ou dcclarar valores diferentes
dos medidos;

VI - infringir normas estabelecidas nos regulamentos da legislagao vigente e 
superveniente e nos regulamentos administrativos, inclusive em resolugSes, instrugoes e procedimentos 
fixados pelos orgaos ou entidades competentes;

VII - obstar ou dificultar a agao fiscalizadora das autoridades competentes, no exercicio
de suas fungoes.

TITULO VII

DAS PENALIDADES

Art. 13. For infragao a qualquer disposigao legal ou regulamentar referente a execugao 
de obras e servigos hidraulicos, derivagao, langamento ou utilizagao de recursos hidricos de dominio ou 
administragao do Distrito Federal, ou pelo nao atendimento de exigencias a eles relatives, o usuario 
ficara sujeito a imposigao de quaisquer das seguintes penalidades, independentemente de sua ordem de 
enumeragao:

I - advertencia, por escrito, na qual ficarao estabelecidos prazos para corregao das
irregularidades;

II - multa, proporcional a gravidade da infragao;
a) nas infragoes leves, de R$ 100,00 (ccm reais) a R$ 10.000,00 (dez mil reais);
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b) nas infragoes graves, de R$ 10.001 (dez mil e um reals) a R$ 100.000,00 (cem mil
reais);

c) nas infragoes muito graves, de R$ 100.001 (cem mil e um reais) a R$ 1.000.000 (um
milhao de reais);

d) nas infragoes gravissimas, de R$ 1.000.001 (um milhao e um reais) a R$ 100.000.000
(cem milhoes de reais).

III - embargo por prazo determinado, para fins de execugao de servigos e obras 
necessarias ao efetivo cumprimento das condigoes de outorga ou para o cumprimento de normas 
referentes ao uso, controle, conservagao e protegao dos recursos hidricos;

IV - embargo definitive, com revogagao da outorga, se for o caso, para cessagao 
imediata da atividade ilicita e, se for o caso, para reposigao incontinenti, ao estado anterior dos recursos 
hidricos, leitos, margens ou, ainda, lacrando ou tamponado os pogos de extragao de aguas subterraneas.

TITULO VIII

DAS PENALIDADES E CRITERIOS DE APLICACAO

Art. 14. Constatadas as infragoes, especificadas nos incisos deste artigo, cometidas por 
usuarios de recursos hidricos e devidamente comprovadas em Relatorio de Vistoria e Fiscalizagao, a 
estas corresponderao penalidades, langadas em Auto e Infragao, emitido pela Superintendencia de 
Fiscalizagao de Recursos Hidricos.

I - derivar ou utilizar recursos hidricos para qualquer finalidade, sem a respectiva
outorga de dircito de uso.

a) classificagao da infragao: leve
b) penalidade e criterio de aplicagao:
bl) multa no valor base de R$ 400,00 (quatrocentos reais), com prazo de 60 (sessenta)

dias para a regularizagao;
b2) nao ocorrendo a regularizagao no prazo determinado, multa no valor base de R$ 

1.000,00 (um mil reais), com prazo de 30 (trinta) dias para regularizagao;
b3) mantendo-se a irregularidade, multa no valor base de R$ 10.000,00 (dez mil reais), 

com prazo de 30 (trinta) dias para regularizagao;
b4) persistindo a irregularidade, embargo por prazo determinado, ate a regularizagao, 

conforme previsto no § 4° deste artigo.

II - iniciar a implantagao ou implantar empreendimento que exija derivagao ou a 
utilizagao de recursos hidricos, superficiais ou subterraneos, que implique alteragoes no regime, 
quantidade ou qualidade dos mesmos, sem a autorizagao dos orgaos ou entidades competentes.

a) classificagao da infragao: leve
b) penalidade e criterio de aplicagao para empreendimento implantado:
bl) multa no valor base de R$ 1.000,00 (um mil reais), com prazo de 60 (sessenta) dias

para a regularizagao;
b2) nao ocorrendo a regularizagao, multa no valor base de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

com prazo de 30 (trinta) dias para regularizagao;
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b3) mantendo-se a irregularidade, multa no valor base de R$ 10.000,00 (dez mil reals), 
com prazo de 30 (trinta) dias para regulariza^ao;

b4) persistindo a irregularidade, embargo por prazo detenninado, ate a regularizapao, 
conforme previsto no § 4° deste artigo.

c) penalidade e criterio de aplicapao para empreendimento em implantagao: 
cl) multa no valor base de R$ 1.000,00 (urn mil reais), e paralisa^ao imediata do 

empreendimento ate a regularizagao.

Ill - utilizar os recursos hidricos ou executar obras on servit^os relacionados com os 
mesmos em desacordo com as condi^oes estabelecidas na outorga.

a) classifica^ao da infragao: grave
b) penalidade e criterio de aplicat^ao:
bl) multa no valor base de 10.001 (dez mil e urn reais), com prazo de 60 (sessenta) dias

para a regularizagao;
b2) nao ocorrendo a regulariza9ao no prazo detenninado, multa no valor base de R$ 

15.000,00 (quinze mil reais), com prazo de 30 (trinta) dias para regularizaqao;
b3) mantendo-se a irregularidade, multa no valor base de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), 

com prazo de 30 (trinta) dias para regularizagao;
b4) persistindo a in'egularidade procede-se o embargo definitive com revogaqao da 

outorga, conforme previsto no § 4° deste artigo.

IV - perfurar poqos para extrapao de agua subterranea ou opera-los sem a devida
autorizaqao.

a) classificagao da infraqao: leve
b) penalidade e criterio de aplicaqao para popos em operagao:
bl) multa no valor base de R$ 1.000,00 (urn mil reais), com prazo de 60 (sessenta) dias

para regularizagao;
b2) nao havendo a regularizagao no prazo determinado, multa no valor base de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), com prazo de 30 (trinta) dias para regularizagao;
b3) mantendo-se a irregularidade, multa no valor base de R$ 10.000,00 (dez mil reais), 

com prazo de 30 (trinta) dias para regularizagao;
b4) persistindo a irregularidade, embargo por prazo detenninado, ate a regularizagao, 

conforme previsto no § 4° deste artigo.
c) penalidade e criterio de aplicagao para empreendimento para pogos em perfuragao: 
cl) multa no valor base de RS 1.000,00 (um mil reais) e paralisagao imediata da obra ate

a regularizagao.

V - fraudar as medigoes dos volumes de agua utilizados ou declarar valores diferentes
dos medidos.

a) classificagao da infragao: grave
b) penalidade e criterio de aplicagao:
bl) multa no valor base dc 10.001 (dez mil e um reais), com prazo de 60 (sessenta) dias

para a regularizagao;
b2) nao havendo a regularizagao no prazo determinado, multa no valor base de R$ 

25.000,00 (vinte c cinco mil reais), com prazo de 30 (trinta) dias para regularizagao;
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b3) persistindo a irregularidade, embargo por prazo detenninado, ate a regulariza^ao, 
conforme previsto no § 4° deste artigo.

VI - infringir normas estabelecidas nos regulamentos da legislate vigente e 
superveniente e nos regulamentos administrativos, compreendendo resolupdes, instruQoes, notificagoes 
e procedimentos fixados pelos orgaos ou entidades compctentcs.

a) class!ficagao da infra^ao: grave
b) penalidade e criterio de aplica^ao:
bl) multa no valor base de R$ 10.001 (dez mil e um reals), no primeiro descumprimento 

para a regularizapao da infragao;
b2) multa no valor base de R$ 15.000,00 (quinze mil reals), no segundo 

descumprimento para a regularizaqao da mesma infra9ao;
b3) multa no valor base de R$ 30.000,00 (trinta mil reals), no terceiro descumprimento 

para a regularizagao da mesma infragao;
b4) persistindo a irregularidade procede-se o embargo por prazo determinado ou 

embargo definitive com revogaqao da outorga, se for o caso, conforme previsto no § 4° deste artigo.

VII - obstar ou dificultar a agao fiscalizadora das autoridades competentes no exercicio
de suas fungoes.

a) classificagao da infragao: leve
b) penalidade e criterio de aplicagao:
bl) multa, no valor base de R$ 600,00 (seiscentos reais), com prazo de 15 (quinze) dias 

para a regularizagao da situagao;
b2) mantidas as condigoes, multa no valor base de RS 5.000,00 (cinco mil reais), com 

prazo de 10 (dez) dias para regularizagao da situagao;
b3) pennanecendo as condigoes anteriores, multa no valor base de R$ 10.000,00 (dez 

mil reais), com prazo de 5 (cinco) dias para a regularizagao da situagao;
b4) persistindo a irregularidade procede-se o embargo definitivo com revogagao da 

outorga, se for o caso, conforme previsto no § 4° deste artigo.

§ 1° A criterio da Agencia Reguladora e da gravidade da situagao o procedimento de 
aplicagao de penalidade pode ser precedido de uma advertencia, por escrito, estabelecendo-se 
condigoes e prazos para a corregao das irregularidades.

§ 2° Sempre que as infragoes cometidas provocarem series prejuizos ao servigo publico 
de abastecimento de agua, riscos a saude ou a vida, perecimento de bens ou animais ou graves 
prejuizos a terceiros, tendo como parametro a extensao dos danos e suas conseqticncias, serao 
classificadas como grave ou gravissimas, com a aplicagao de pcnalidades de multa conforme art. 13. 
desta Resolugao, podendo inclusive, ser aplicada a penalidade de embargo por prazo detenninado ou 
embargo definitive com revogagao de outorga, se for o caso.

§ 3° Cabera, tambem, embargo por prazo determinado ou embargo definitive com 
revogagao de outorga, se for o caso, nas seguintes situagoes:

I - dcsconfiguragao de corpos d'agua com erosao, assoreamento, dragagem ou outros 
tipos de intervengoes em proporgbes que exijam interdigao para possibilitar os reparos;

9
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II - opera^ao de instalagoes que coloquem em risco a integridade dos recursos hidricos 
ou a integridade fisica e patrimonial de terceiros;

III - descumprimento de condigoes estabelecidas em regime de racionamento do uso 
dos recursos hidricos ou de situagoes de calamidade;

IV - descumprimento contumaz de condigoes ou determinagoes contidas nos termos 
dos documentos emitidos pela ADASA;

V - descumprimento das condigoes previstas no ato de outorga que impliquem em 
revogagao temporaria ou definitiva.

§ 4° A aplicagao da penalidade de embargo definitivo, com revogagao de outorga, sera 
submetida a aprovagao da Diretoria da ADASA.

TITULO IX

DOS FATORES ATENUANTES E AGRAVANTES

Art. 15. A imposigao das penalidades e sua graduagao, observara:

I - as circunstancias atenuantes e agravantes;
II - extensao dos danos evidenciados e suas conseqiiencias aos recursos hidricos e a

terceiros.
Paragrafo unico. Os fatores agravantes ou atenuantes, bem como a extensao do dano 

causado e suas conseqiiencias aos recursos hidricos e a terceiros, serao agregados ao valor base da 
multa para efeito de calculo do valor a ser aplicado, podendo variar para mais ou para menos, 
observados os limites minimos e maximos estabelecidos nas alineas do inciso II, do art. 13.

Art. 16. Sao circunstancias atenuantes:

I - baixo grau de instrugao ou escolaridade do usuario dos recursos hidricos;
II - arrependimento do usuario, manifestado pela espontanea reparagao do dano ou pela 

mitigagao significativa da degradagao causada aos recursos hidricos;
III - comunicagao previa, pelo usuario, de perigo iminente de degradagao dos recursos

hidricos;
IV - oficializagao do comprometimento do usuario em sanar as irregularidades e reparar

os danos delas decorrentes;
V - colaboragao explicita com a fiscalizagao;
VI - tratando-se de usuario nao outorgado, haver espontaneamente procurado a Agencia 

para regularizagao do uso dos recursos hidricos;
VII - atendimento a todas as recomendagoes e exigencias, nos prazos fixados pela

Agencia;
VIII - reconstituigao dos recursos hidricos degradados ou sua recomposigao na forma

IX - nao ter sido autuado por infragao nos ultimos 5 (cinco) anos anteriores ao fato.
exigida;

Art. 17. Sao circunstancias agravantes:

10
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I - o cometimento de infragao tipificada nesta Resolugao:
a) para obter vantagem pecuniaria;
b) mediante coagao de outrem para a sua execugao material;
c) com implicagoes graves a saude publica ou ao meio ambiente, em especial aos

recursos hidricos;
d) que atinja areas de unidadcs de conservagao ou areas sujeitas, por ato do Poder 

Publico, a regime especial de uso;
e) que atinja areas urbanas ou quaisquer assentamentos humanos;
f) em epoca de racionamento do uso de agua ou em condigoes sazonais adversas ao seu

uso;
g) mediante fraude ou abuso de confianga; ,
h) mediante abuso do direito de uso do recurso hidrico;
i) em favor do interesse de pessoa juridica mantida total ou parcialmente por recursos 

publicos ou beneficiada por incentives fiscais;
j) sem proceder a reparagao integral dos danos causados;
k) que tenha sido facilitada por funcionario publico no exercicio de suas fungoes;
l) mediante fraude documental;
II - que caracterize reincidencia em infragoes.

§ 1° Constitui reincidencia a pratica de nova infragao, tipificada nesta Resolugao, pelo 
mesmo usuario, no periodo de 2 (dois) anos, seja ela especifica, se relativa a infragao da mesma 
natureza, ou generica, se relativa a infragao de natureza diversa.

§ 2° Em caso de reincidencia, a penalidade de multa sera aplicada com acrescimo de 
20% (vinte por cento), cumulative a cada reincidencia, observado o limite maximo estabelecido para a 
infragao cometida.

TITULO X

DO TERMO DE COMPROMISSO E AJUSTE DE CONDUTA

Art. 18. Podera a ADASA, alternativamente a imposigao de penalidade firmar com o 
usuario de recursos hidricos Termo de Compromisso de Ajuste de Conduta, visando a adequagao da 
conduta irregular as disposigoes regulamentares aplicaveis.

§ 1° Termo de Compromisso de Ajuste e Conduta sera submetido a aprovagao da
Diretoria da ADASA.

§ 2° As metas e compromissos objeto do Termo referido neste artigo deverao, no seu 
conjunto, ser compativeis com as obrigagoes previstas nos atos de outorga e na legislagao vigente sobre 
recursos hidricos.

§ 3° Do Termo de Compromisso de Ajuste de Conduta constara, necessariamente, o 
estabelecimento de multa pelo seu descumprimento, cujo valor sera correspondente ao montante da 
penalidade que seria aplicada acrescida de 20% (vinte por cento).

11
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TITULO XI

DO RECURSO

Art. 19. Das penalidades aplicadas pelo Superintendente cabe recurso a Diretoria

§ 1° O prazo para interposigao de recurso sera de 10 (dez) dias, contados a partir da 
ciencia ou divulgagao oficial da decisao.

§ 2° O recurso tera efeito suspensivo, exceto no caso dc pena de embargo.

§ 3° O recurso sera dirigido a autoridade que proferiu a decisao, a qual, se nao a 
reconsiderar, no prazo de 5 (cinco) dias, o encaminhara a Diretoria da ADASA.

§ 4° A Diretoria da ADASA podera confirmar, modificar, anular ou revogar, parcial ou 
totalmente a decisao recorrida.

§ 5° Se da aplicagao do disposto do paragrafo anterior puder decorrer gravame a 
situaqao do recorrente, este devera ser cientificado para que formule suas alega^oes antes da decisao.

§ 6° Da decisao da Diretoria nao cabera recurso, salvo quando a Diretoria decidir em 
instancia unica. Neste caso, e facultado ao usuario apresentar pcdido dc reconsiderapao, por escrito, no 
prazo de 10 (dez) dias, contados a partir da ciencia ou divulga^ao oficial da decisao.

§ 7° 0 recurso nao sera conhecido quando interposto:

I - fora do prazo;
II - perante orgao incompetente;
III - por quern nao seja legitimado;
IV - dcpois de exaurida a esfera administrativa.

Paragrafo unico. O nao conhecimento do recurso nao impede a Diretoria da ADASA 
dc rever dc oficio o ato ilegal, desde que nao ocorrida preclusao administrativa.

TITULO XII

DAS DISPOSICOES FINAIS

Art. 20. Os padroes de seguranQa das atividades, das obras e dos servipos, por parte dos 
usuarios de recursos hidricos de dominio do Distrito Federal e dos delegados pela Uniao e Estados, 
serao definidos em projetos especificos, elaborados a partir de estudos tecnico-cientificos sob a 
responsabilidade do responsavel tecnico pelos projetos, e deverao ser apresentados para 
acompanhamento da Fiscalizaqao.
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Art. 21. A atuapao da fiscalizapao observara os preceitos da legisla^ao vigente, os 
procedimentos, as orientagoes e as defini^oes constantes desta ResoluQao, os termos dos atos de 
outorga e outros que vierem a substitui-los ou complementa-los.

Art. 22. Os casos omissos serao objeto de apreciagao e decisao da Diretoria.

Art. 23. Esta Resolugao entra em vigor na data de sua publicagao.

DAVID JOSE DE MATOS
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Anexo I
SUPERINTENDENCIA DE RECURSOS HIDRICOS -SRH

RELAT6RIO DE VISTORIA E FISCALIZACAO SEI N° XXXX
BLOCO 1 - DADOS DO PROPRIETARY
1. Nome/Razao Social: 2. CPF/CNPJ:
3. Enderego:
4 RA: 5. CEP: 6. Cidade: 7. UP: DF
8. Telefone: 9. Telefone: 10. Correio Eletronico
BLOCO 2 - LOCAL FISCALIZADO

l 12. Longitude11. Latitude:
13. Croqui de Acesso:

BLOCO 3 - RELATO
14. Observagdes Gerais:

1. OBJETO

2. DATA E APRESENTAQAO

3. RELATO

4. INFRAQOES

BLOCO 4 - FOTOS DA FISCALIZAQAO

15. FATORES ATENUANTES:
16. FATORES AGRAVANTES:.
BLOCO 5 - RECOMENDAQOES:

ANEXOS

“Brasilia - Patrimonio Cultural da Humanidade"
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Anexo II

SAIN - Setor de Areas Isoladas Norte Esta<;ao Rodoferroviaria de Brasilia Sobreloja - Ala Norte; Fone: 3961-4973/OUV; 
___________________________fiscalizzacao@adasa.df.gov.br; www.adasa.df.ffv.br___________________________

SUPERINTENDENCIA DE RECURSOS HIDRICOS - SRH
| SEI N’:° XXXXTERMO DE NQTIFICACAO N° XXX/XXXX

DADOS DO NOTIFICADO/LOCAL FISCALIZADO
1. Nome/Razao Social: 2. CPF/CNPJ
3. EndereQo:
4. RA: 6. Cidade 7. UF:5. CEP
8. Tclefone: 10. Correio Eletronico:9. Cclular
Data da Fiscalizagao:
LOCAL FISCALIZADO
11. Enderego
12. RA 13. CEP: 14. 15. UF

Cidade
16. Latitude: 17. Longitude
CARACTERIZACAO DA NQTIFICACAO

INFRACOES ARTIGO INCISO PENALIDADE PREVISTA

CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES

CIRCUSNTANCIAS AGRAVAENTES

DETERMINACAO PARA CORRECAO DAS IRREGULARIDADES, INDEPENDENTEMENTE DA 
APLICACAO DAS PENALIDADES CABIVEIS._______________________________________________

MANTFESTACAO A RESPEITO DESTE TERMO DE NOTIFICACAO
O usuario podera apresentar manifestagao sobre o conteudo desta Notificapao, no prazo de ate 10 (dez) dias, 
a Superintendencia de Recursos Hidricos - ADASA, no enderepo langado no cabe^alho deste Termo de 
NotificaQao, ou via postal com AVISO DE RECEB1MENTO.
UNIDADE ADMINISTRATE A

SUPERINTENDENCIA DE RECURSOS HIDRICOS

RECEBIDO POR:
NOME/RAZAO SOCIAL: CPF/CNPJ
ASSINATURA: RECEBIDO EM:

"Brasilia - Patrimonio Cultural da Humanidade"

mailto:iscalizzacao@adasa.df.gov.br
http://www.adasa.df.ffv.br
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Anexo III

SUPERINTENDENCIA DE RECURSOS HIDRICOS - SRH
| SET N:° XXXXTERMO DE COMPROMISSO E AJUSTE DE CONDUTA N° XXX/XXXX

QUALIFICACAO DAS PARTES
AGENCIA REGULADORA

2. CPF/CNPJ1. Nome/Razao Social:
3. Enderepo:

5. CEP: 6. Cidade 7. UF:4. RA:
10. Correio Eletronico:8. Telefone: 9. Celular:

COMPROMISSADO
12. CPF/CNPJ11. Nome/Razao Social:

13. EndereQO
16. Cidade: 17. UF:14. RA: 15. CEP:
20. Correio Eletronico:18. Telefone 19. Celular:

Validade:21. Possui Outorga/Registro () Sim () Nao Nu mere:
Orgao:22. Possui Outorga/Registro () Sim () Nao Numero:

LOCAL FISCALIZADO
23. Atividade/Obra/Servi^o:
24. Localidade
25. Enderego:

15. UF14. Cidade12. RA 13. CEP:
OBJETO
Com base no Artigo XXX da Resolugao ADASA n°. XXXX, de XXXXX de XXXX, firmam este Termo o usuario de recursos hidricos
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, acima qualificado, e a Agencia Reguladora de Aguas e Saneamento do Distrito 
Federal - ADASA/DF, representada pelo Superintendente de Fiscalizapao de Recursos Flidricos, objetivando:
1 - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
2 - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
CARACTERIZACAO E METAS DE COMPROMISSO
Declaro, neste Temo e na melhor forma de direito, assumir, ante a Agencia Reguladora de Aguas e Saneamento, as metas e 
compromisso de adotar as providencias necessarias para sanar as irregularidades verificadas no Relatorio de Vistoria e 
Fiscalizagao n°. XXXXX/XXXX - SFRFI e notificadas no Termo de Notificapao n°. XXXXX/XXXX - SFRFI, conforme discriminadas 
abaixo:
1 - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
2 - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 
CRONOGRAMA DE EXECUQAO DAS METAS E COMPROMISSOS

GANHOS SOCIAIS E AMBIENTAIS

CUMPRIMENTOS DE METAS E COMPROMISSOS
O total cumprimento das metas e compromissos assumidos no presente Termo eximira o compromissado das 
penalidades aplicadas no Auto de Infrapao n° xxxx/xxx-SFRFI/ADASA.

"Brasilia - Patrimonio Cultural da Humanidade”
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Continua^ao Anexo III

DESCUMPRIMENTO DAS METAS E COMPROMISSOS
O descumprimento dos compromissos assumidos no presente Termo implicara na aplicagao das penalidades previstas, conforme 
disposto abaixo:
1 - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
2 - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
RECISAO
Este Termo de Compromisso e Ajuste de Conduta sera rescindido de pleno direito quando descumprida 
qualquer uma de suas clausulas, ressalvado o caso fortuito on de forga maior. A parte que der causa a rescisao 
arcara com a penalidade de multa rescisoria no valor de R$ XXXXX (XXXXXXXXXX).
APROVACAO E PRAZO
O prescntc Termo de Compromisso e Ajuste de Conduta foi aprovado pcla Diretoria Colegiada da ADAS A, 
conforme Resolugao ADASA n°. XXXX, de XXXXXX de XXXX, e tera validade de XXX (XXXXXX) 
dias, contados a partir da assinatura deste instrumento, podendo ser prorrogado por igual periodo desde que 
seja motivado por fato superveniente, cuja justificativa seja aceita pela ADASA.
ANUENCIA DO COMPROMISSO
Declaro ter ciencia que o presente Termo tern forga de titulo executive extrajudicial nos termos do Artigo 
585, Inciso II, do Codigo de Processo Civil. Declaro ainda estar devidamente conscio das penalidades 
previstas e, ciente das metas e compromissos assumidos, firmo o presente Termo de Compromisso e Ajuste 
de Conduta perante as testemunhas abaixo nominadas, que tambem o assinam para que surta seus juridicos e 
legais efeitos.
AGENCIA REGULADORA DE AGUAS E SANEAMENTO - ADASA

NOME
MATRICULA

SUPERINTENDENTE DE RECURSOS HIDRICOS
COMPROMISSADO

CPF/CNPJ:Nome/Razao Social:

ASSINATURA

TESTEMUNHAS
CPF/CNPJ:Nome/Razao Social:

ASSINATURA
CPF/CNPJ:Nome/Razao Social:

ASSINATURA
FORO/LOCAL/DATA
Fica eleito o Foro de Brasilia/DF, para dirimir litigio entre as partes para execugao deste Tenno de 
Compromisso e Ajuste de Conduta.

Brasilia, xx de xxxx de xxxx.

“Brasilia - Patrimonio Cultural da Humanidade”



^.Adasa
Agencia Reguladora de Aguas,
Energia e Saneamento Basico do Distrito Federal

Anexo IV

SAIN - Setor de Areas Isoladas Norte Rstaijao Rodoferroviaria de Brasilia Sobreloja - Ala Norte; Fone: 3961-4973/OUV; 
___________________________fisealizzacao@adasa.df.uov.br; www.adasa.dr.gv.br___________________________

SUPERINTENDENCIA DE RECURSOS HIDRICOS - SRH
AUTO DE INFRACAO N° XXX/XXXX | SE1 N:° XXXX
DADOS DO NOTIFICADO/LOCAL FISCALIZADO
1. Nome/Razao Social: 2. CPF/CNPJ
3. Enderego:

6. Cidade4. RA: 5. CEP 7. UF:
8. Telefonc: 9. Celular 10. Correio Eletronico:

TERMO DE NOTIFICAQAO N°Data da Fiscalizagao:
LOCAL FISCALIZADO
11. Enderego
12. RA 13. CEP: 14. 15. UF

Cidade
16. Latitude: 17. Longitude
CARACTERIZACAO DA NOTIFICACAO

INFRACOES PENALIDADE PREVISTA

CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES*----:—CIRCUSNTANCIAS AGRAVAENTES
PENALIDADE APLICADA

DETERMINACAO PARA CORRECAO DAS IRREGULARIDADES, INDEPENDENTEMENTE DA 
APLICACAO DAS PENALIDADES CABIVEIS.___________________________________________

OBSERVANCES

RECURSO ADMINISTRATIVO
O usuario podera interpor RECURSO ADMINISTRATIVO, no prazo de ate 10 (dez) dias, a 
Superintendencia de Fiscalizagao de Recursos Hidricos - ADASA/DF, no cndercgo langado no cabegalho 
deste Auto de Infragao, ou via postal com AVISO DE RECEBIMENTO.
UNIDADE ADMINISTRATIVA

SUPERINTENDENCIA DE RECURSOS HIDRICOS
RECEBIDO POR:
NOME/RAZAO SOCIAL: CPF/CNPJ
ASSINATURA: RECEBIDO EM:

"Brasilia - Patrimonio Cultural da Humanidade"

mailto:isealizzacao@adasa.df.uov.br
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