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Sumário

Disciplina os usos que independem de outorga de direito de uso de 

recursos hídricos superficiais e subterrâneos no Estado de São Paulo

Art. 2° - Ficam sujeitos à análise do DAEE, para serem considerados isentos de 

Outorga:

1. os usos de recursos hídricos destinados às necessidades domésticas de 

propriedades e de pequenos núcleos populacionais localizados no meio rural;

2. as acumulações de volumes de água, as vazões derivadas, captadas ou 

extraídas e os lançamentos de efluentes que, isolados ou em conjunto, por seu 

pequeno impacto na quantidade de água dos corpos hídricos, possam ser 

considerados insignificantes.
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Principais alterações:

Usos/ volumes diários* 

insignificantes

Portaria Vigente

18.04.2016

Portaria 

anterior 2006

Volumes 

inferiores a:

Volume           

inferior a:

Extrações de águas 

subterrâneas
15 m³/ dia

5 m³/ dia

Derivações ou captações de 

águas superficiais
25 m³/dia

Lançamentos de efluentes em 

cursos d’água superficiais
25 m³/dia

Derivações ou captações feitas 

em acumulações de água em 

tanque escavado em várzea

15 m³/dia
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PROCEDIMENTO: Requerer a dispensa de outorga e o cadastramento 

- Anexo I - Requerimento de Dispensa de Outorga de Recursos Hídricos

- Anexo II desta Portaria - Termo de Compromisso e Responsabilidade

- Relatório fotográfico comprovando a instalação de hidrômetro para os 

seguintes usos:

a) captações de águas superficiais em curso d’água

b) captações em tanques escavados em várzea

c) captações em poços tubulares profundos

- Relatório fotográfico do maciço, dispositivos hidráulicos e espelho d’água, 

para barramentos em curso d’água

- Para extrações de águas subterrâneas - Instrução Técnica DPO 006/2011

Obs.: encaminhar, anualmente, à Diretoria de Bacia do DAEE, correspondente ao local do uso, a

leitura do volume de água captado ou extraído, registrado no hidrômetro das captações de águas

superficiais e subterrâneas, conforme o Anexo III desta Portaria.
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SISTEMA DE OUTORGA ELETRÔNICA DO DAEE

O DAEE disponibilizou para testes um sistema que possibilitará, em breve, solicitar 

outorga e cadastro de usos ou interferências nos corpos de água no Estado de São 

Paulo por meio da Internet.

Objetivo deste teste: identificar possíveis dificuldades no uso do Sistema

Acesso em: http://eoutorga.daee.sp.gov.br /rq_portal//

Obs.: As solicitações de outorgas e cadastros ainda deverão ser requeridas nos 

termos da Portarias DAEE nº 717/1996, nº 2.292/2006, reti-ratificada em 18.04.2016, nº 

2.850/2012, reti-ratificada em 15.04.2013, e outras legislações relacionadas, constantes 

no sítio do DAEE na Internet

Após o período de testes o usuário terá a alternativa de requerer as outorgas e outros 

serviços através do novo Sistema da Outorga Eletrônica

http://eoutorga.daee.sp.gov.br/rq_portal/
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SISTEMA DE OUTORGA ELETRÔNICA DO DAEE

PROCEDIMENTO RÁPIDO PARA INICIAR ACESSO AO SISTEMA DE OUTORGA 

ELETRÔNICA

1 – Clique em “Primeiro acesso? Cadastre sua conta de usuário”

2 – Preencha os dados solicitados no formulário e ao final clique no botão “criar 

conta”

3 – Ative o acesso ao “Sistema de Outorga Eletrônica”, a partir da mensagem enviada 

no e-mail cadastrado

4 – Acesse novamente o “Portal de Outorga Eletrônica” e insira o e-mail cadastrado e a 

respectiva senha

5 – No caso de esquecimento da senha de acesso, clique no link “Esquecí a minha 

senha”

http://eoutorga.daee.sp.gov.br/rq_portal/





Orientações para utilização experimental do SISTEMA DE OUTORGA ELETRÔNICA

1. O Sistema de consiste os dados informados nos requerimentos. Dessa forma, preencha todos os 

campos obrigatórios

2. Há a possibilidade do envio de diversos requerimentos para o mesmo empreendimento. Nesse caso 

será enviada a Solicitação à qual agrupa Requerimentos

3. O valor para pagamento será zero durante o período experimental

4. As solicitações enviadas não serão analisadas pelo DAEE, ou seja, não serão passíveis de 

outorga/cadastro

5. Recomenda-se o uso de CPF , CNPJ e CEP válidos, pois o sistema consiste estas informações;

6. Ao preencher os campos dos requerimentos é recomendado o uso de dados fictícios

7. As informações registradas no sistema serão mantidas sob sigilo

8. Os dados serão apagados ao final do período experimental

Obs.: Dúvidas e manifestações sobre a utilização do Sistema poderão ser encaminhados 

no endereço eletrônico: duvidas.outorga @ daee.sp.gov.br

http://eoutorga.daee.sp.gov.br/rq_portal/


