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•Tipologia de gestão do estado no Programa
Progestão:

Tipologia A

•Meta estadual na qual a experiência está
relacionada:

Meta II.5 - Variáveis Operacionais

•Nome da Variável:

4.1 Outorga do direito de uso



Título: 

Projeto “Legal é se Regularizar” 



Descrição do Problema





Nível de conhecimento sobre 

a gestão de recursos hídricos 

no estado do Amapá? 

1%1%

24%

34%1%

24%

15%

Doutorado

Ensino Fundamental

Ensino Médio

Ensino Superior

Ensino técnico

Especialização

Mestrado

16%

41%

38%

5% Não tenho conhecimento

Tenho pouco conhecimento

Tenho um conhecimento razoável

Trabalho no setor e, portanto, me 

considero um conhecedor

16%

6%

26%

52%

Acima de 50 anos

Até 18 anos

Entre 18 a 30 anos

Entre 30 a 50 anos
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Já ouviu falar em 

Outorga e Dispensa 

de Outorga de Uso de 

Água?

Sabia que é preciso 

regularizar o uso da 

água?

Sabia que é preciso de 

autorização para 

perfurar poço 

tubular?

Sabia que pode ser 

multado pelo uso 

irregular da água?

Tem conhecimento 

das Resoluções 

CERH/AP n° 008 e 

009/2017?

Sim Não Talvez



Você acha que essa temática é 

pouco divulgada ou discutida?

A falta de regularização do uso da água 

dificulta a gestão dos recursos hídricos?

2%

97%

1%

Não

Sim

Talvez

6%

82%

12%

Não

Sim

Talvez



Sabendo que existe uma lei que trata da regularização do uso da água e 

das penalidades, você regularizaria o uso da água?

6%

83%

11%

Não

Sim

Talvez





Meios encontrados para
solucionar o problema!

Para solucionar tal problema, foi pensado uma
forma de levar aos usuários de recursos hídricos o
conhecimento sobre normativos legais existentes
no Amapá, bem como, o uso adequado da água e
sua regularização.

Para tanto foi elaborado o Projeto “Legal é se
Regularizar” visando a difusão de informação e
envolvimento dos usuários no comprometimento
do uso adequado da água e a sua regularização.



INSTITUIÇÃO PROPONENTE

CEEA/SEMA

CGRH/SEMA 



DADOS GERAIS DO PROJETO 

O projeto consiste na sensibilização da
sociedade sobre a gestão das águas no
Amapá, mostrando a importância da
regularização dos usuários de recursos
hídricos, através dos atos
administrativos emitidos, os quais são
primordiais para que a SEMA possa
fazer o controle quantitativo e
qualitativo das águas subterrâneas e
dos corpos hídricos de sua
dominialidade.



PÚBLICO ALVO

Todos os usuários de águas
superficiais ou
subterrâneas, como água de
poços tubulares, lagos, rios,
córregos e ribeirões, seja
lançamento de efluentes
tratados para diluição em
corpos hídricos, sejam demais
formas de uso da água, como os
usos não consuntivos (lazer,
pesca e a navegação).



OBJETIVOS

❖Divulgar as resoluções CERH nº 008 e 009 de 2017 em todo o Estado
do Amapá;

❖Mostrar a importância da regularização do uso de água, para a
adequada gestão dos recursos hídricos;

❖Apresentar e facilitar o acesso aos meios de regularização do uso da
água;

❖Informar a sociedade sobre a necessidade de regularização do uso da
água;

❖Levantar dados sobre a utilização dos recursos hídricos no Estado;

❖Regularizar até 80% de todos os usuários de água do Estado do
Amapá em um ano.



METAS/ETAPAS 
Metas Etapas

Meta 01: Lançamento e Divulgação do Projeto. 

Lançamento oficial do projeto Junho/2021

Oficina sobre procedimentos de outorga Objetivo de explicar os procedimentos de outorga, preenchimento dos 

formulários e estudos técnicos

Meta 02: Regularização dos usuários de recursos hídricos

Visa alcançar o maior número possível de usuários de recursos hídricos e será dividido em quatro etapas.

Etapa 01: Mobilização na área Central Abrangido pelos municípios de Macapá, Santana, Mazagão, Cutias 

e Itaubal.

Etapa 02: Mobilização na área Norte Abrangido pelos municípios de Tartarugalzinho, Amapá, Pracuúba, 

Calçoene e Oiapoque

Etapa 03: Mobilização na área Sul Abrangido pelos municípios de Laranjal do Jari e Vitória do Jari

Etapa 04: Mobilização na área Central Abrangido pelos municípios de Porto Grande, Ferreira Gomes, 

Pedra Branca do Amapari e Serra do Navio

Meta 03: Fiscalização nas 04 áreas.

Após concluído o prazo para regularização dos usuários, deverá ser realizado ações de fiscalização por áreas



RESULTADOS ESPERADOS

Alcançar até 80% dos
usuários de recursos
hídricos em situação
regular em um
período de um ano.



CRONOGRAMA



Pessoas envolvidas com a implementação da 
experiência exitosa

Equipe de analistas de meio ambiente da CGRH 

Os investimentos foram com diárias pagas aos servidores e

motorista, bem como, combustível e manutenção de carro.

(Lembrando que a execução do projeto foi feita

concomitante às campanhas de inspeções de barragens).

Foi gasto em média R$7.000,00 de diárias em 2021 com

recursos do Progestão.

Valor gasto e fonte pagadora



Resultados 

✓ Lançamento do Projeto em junho de 2021.



✓ Oficina de Outorga em jun/2021



✓ 2º Sem/2021: Conversa técnica com as SEMMAs.



✓ PSS jan/2022



✓ Oficina de Outorga e lançamento do Manuela de

Outorga em mar/2022.



✓ Aumento no número de Outorgas e Dispensas de

Outorgas de Recursos Hídricos emitidas.
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✓ Em 2022, o projeto irá continuar.



1º WEBINÁRIO DO DIA MUNDIAL DA ÁGUA NO AMAPÁMuito Obrigada!


