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I)  O que é o Ato Declaratório 
 

É um instrumento legal definido na Portaria DAEE nº 1800/2013,onde serão 

cadastrados os usos de recursos hídricos existentes, nos empreendimentos em áreas 

rurais como fazendas, sítios, etc. Isto permitirá que os usuários iniciem a partir do Ato 

Declaratório, o processo para obtenção da outorga  ou da dispensa de outorga de uso 

dos recursos hídricos. 

 
1) A quem se destina 
Para usuários rurais, que utilizam recursos hídricos superficiais de domínio do Estado 

(captações/lançamentos de água em rios, córregos,etc ) ou subterrâneos (captações de água, 

através de poços), para fins de irrigação de culturas agrícolas, aqüicultura, dessedentação de 

animais,usos sanitários, recreação ou paisagismo, em propriedades localizadas nas zonas 

rurais. 

 
2) Vantagens 
- O usuário que atender a convocação do Ato Declaratório, não será considerado infrator, nos 

termos da Portaria DAEE nº 1/98, no período de até 2 (dois) anos, a partir da data do cadastro 

no Ato Declaratório. Neste período o usuário deverá iniciar o processo de regularização ou 

dispensa de outorga de uso dos recursos hídricos. 

- O protocolo de entrega do Ato Declaratório será aceito pelo Banco do Brasil S.A. ou outras 

instituições financeiras, caso seja um dos requisitos para obtenção do financiamento bancário. 

 
3) Prazo para cadastramento do Ato Declaratório 
De 01/07/2013 a 30/06/2015 

 
4) Onde se cadastar: 
No site do DAEE: www.daee.sp.gov.br, e clique na figura do "Ato Declaratório" 
 
 
ou no endereço: www.atodeclaratorio.daee.sp.gov.br . 
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II) Dúvidas Comuns sobre o Ato Declaratório 
 
1) Todos os usos dos recursos hídricos dentro do meu empreendimento 
(sítios, fazendas, etc.) estão regularizados no DAEE. Possuo Portaria DAEE 
de Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos em vigência e/ou 
cadastro de Dispensa de Outorga emitido pelo DAEE. Preciso cadastrar 
estes usos no Ato Declaratório?  
RESPOSTA: Não. 
 
 
2) Uma parte dos usos dos recursos hídricos de meu empreendimento 
estão regularizados. Preciso cadastrar no Ato Declaratório? 
Exemplo: Possuo uma Portaria DAEE de Outorga de Direito de Uso vigente 
de uma captação superficial em um rio, mas no meu sítio há um poço em 
situação irregular. 
RESPOSTA: Deve-se declarar somente os usos em situação irregular – no presente 
exemplo, o poço. 
 
 
3) Tenho Portarias DAEE de Outorga de uso de recursos hídricos vencidas. 
Devo cadastrar esses usos no Ato Declaratório? 
RESPOSTA: Sim, como a Portaria DAEE de Outorga não foi renovada, estes usos 
estão irregulares. Outra opção é solicitar ao DAEE a regularização dos usos da 
outorga vencida. 
 
 
4) Possuo uma captação ou lançamento superficial em um rio de domínio 
da União. Devo me cadastrar no Ato Declaratório? 
RESPOSTA: Não, exceto nos rios que compõe as Bacias Hidrográficas dos Rios 
Piracicaba, Capivari e Jundiaí (PCJ). Os usos de recursos hídricos de outras Bacias 
Hidrográficas de domínio da União deverão ser cadastrados no CNARH – Cadastro 
Nacional de Usuários de Recursos Hídricos, no sítio da ANA – Agência Nacional de 
Águas: http://cnarh.ana.gov.br. 
 
 
5) Minha atividade rural está em área arrendada. Quem deve proceder o 
cadastramento: o arrendatário ou proprietário da área? 
RESPOSTA: Quem deve se cadastrar é o usuário da água. Neste caso, o 
arrendatário. 
 
 
6) O Ato Declaratório substitui a Outorga de regularização dos usos de 
recursos hídricos? 
RESPOSTA: Não, ou seja, não é um ato de outorga ou dispensa de uso de recursos 
hídricos. O usuário cadastrado terá prazo de até 2 (dois) anos para iniciar o 
processo de regularização, contado a partir da data da emissão do protocolo gerado 
pelo Ato Declaratório. 
 
 
7) Possuo outras propriedades (sítios, fazendas, etc.). Preciso criar um 
acesso (login) ao Sistema do Ato Declaratório individual, para cada 
propriedade a ser cadastrada? 
RESPOSTA: Não. Com um único acesso (login) ao Sistema de Ato Declaratório, é 
possível cadastrar várias propriedades, mesmo em municípios diferentes, conforme 
o quadro ilustrativo abaixo: 
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8) Faço parte de uma cooperativa ou associação de agricultores. Com a 
mesma chave de acesso ao sistema (login), posso cadastrar os 
empreendimentos (sítios, fazendas, etc.) dos cooperados ou associados? 
RESPOSTA: Sim. Pois para cada empreendimento cadastrado é gerado, 
individualmente, o protocolo de entrega do Ato Declaratório.      A figura do item 7 
ilustra os vários empreendimentos cadastrados, utilizando o mesmo “login”. 
 
 
9) Com minha chave de acesso (login) ao Sistema do Ato Declaratório, 
posso cadastrar propriedades que não são da minha responsabilidade, 
como sítios dos meus vizinhos, parentes, etc.? 
RESPOSTA: Sim. Resposta idêntica ao item 8. 
 
 
10) Posso retificar informações do Ato Declaratório já entregue? 
RESPOSTA: Sim, mas dentro do prazo para cadastramento do Ato Declaratório: 
entre no Sistema do Ato Declaratório, através do login do usuário, localize o seu 
empreendimento e clique no link “Retificar“.  
Observação importante: 
Ao enviar as informações retificadas para o Sistema do Ato Declaratório, será 
gerado um novo protocolo de entrega e o protocolo anterior será eliminado. 
 
 
11) Como reimprimir o protocolo de entrega da declaração do Ato 
Declaratório? 
RESPOSTA: Entre no Sistema do Ato Declaratório, através do login do usuário, 
localize o seu empreendimento e clique no link “Imprimir Protocolo“.  
 
 
12) Possuo uma propriedade em área rural para recreação e paisagismo, 
mas faço uso de recurso hídrico para fim sanitário. Entende-se uso da água 
para fim sanitário: água potável destinada à ingestão e preparação de 
alimentos, higiene pessoal, rega de jardins, limpeza de utensílios 
domésticos, descarga do banheiro, etc.. Tenho que cadastrar a captação no 
Ato Declaratório? 
RESPOSTA: Sim. Após o cadastro e no prazo de até 2 (dois) anos, contados a 
partir da data da emissão do protocolo gerado pelo Ato Declaratório, deverá ser 
providenciada a sua regularização perante o DAEE. 
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13) Preciso pagar alguma taxa para fazer o cadastramento do Ato 
Declaratório? 
RESPOSTA: Não, o cadastramento no Ato Declaratório é gratuito, isento de taxas e 
emolumentos. 
 
 
14) Preciso contratar um profissional especializado para cadastramento 
dos usos no Ato Declaratório? 
RESPOSTA: Não. As informações solicitadas são básicas e o objetivo é o 
preenchimento rápido e sem complicação, feito pelo próprio usuário. Observe que 
são poucos os campos de preenchimento obrigatório, indicados por “*”.  
 
 
15) Nosso empreendimento tem mais de um proprietário ou sócio. Quem é 
o responsável legal a ser informado no Ato Declaratório? 
RESPOSTA: Em empreendimento com mais de um proprietário, o cadastro poderá 
ser efetuado por apenas um dos responsáveis,que deverá posteriormente solicitar a 
regularização dos usos no DAEE. 
 
 
16) Cadastrei o acesso ao sistema do Ato Declaratório, mas não lembro da 
senha. Como faço para recuperar a senha? 
RESPOSTA: Da pagina principal, Dentro do quadro “Já sou cadastrado”, clique no 
link “ >> Esqueci a senha “ 
 
 
17) Gostaria de esclarecer outras dúvidas que não estão listadas aqui. 
Onde obtenho outras informações sobre o Ato Declaratório ou ainda sobre 
procedimentos para dispensa ou obtenção de Outorga? 
RESPOSTA: Entre em contato com as sedes ou escritórios de apoio das Diretorias 
de Bacias Hidrográficas do DAEE , onde está localizado o seu empreendimento. 
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III) Portaria DAEE 1800, de 27 de junho de 2013 (DOE) 
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IV) Sistema do Ato Declaratório 
 
1)Visão Geral do Portal do Sistema do Ato Declaratório 

 

A 

B 

C 

D 

E 



Guia de Orientação – Sistema de Ato Declaratório – DAEE:  04/07/2013           Pag. 12 / 29 

 
A    Criação de login de acesso ao sistema do Ato Declaratório 
        Antes de iniciar o 1º. Cadastramento, o usuário deverá criar um login de acesso.  

 
B    Acesso ao Sistema do Ato Declaratório 
        O acesso do usuário se dará através do nº do CPF e a respectiva senha, definida em A . 

 
C    Acesso Restrito – Outras Instituições 

A partir do código do “Protocolo de envio da Declaração” pode se verificar a sua 
autencidade.  Pode ser utilizado pelo DAEE, e outras instituições (como Banco do 
Brasil), para consulta da autenticidade do Protocolo apresentado. 
 

D     Acesso Restrito – DAEE 
Informações sobre o andamento dos cadastros do Ato Declaratório a ser acessado 
exclusivamente pelos profissionais do DAEE. 
 

E     Dúvidas Comuns 
Informações sobre o Ato Declaratório e Outorgas e Dispensa de Outorga de usos de 
recursos hídricos. 
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2) Criando acesso ao sistema do  Ato Declaratório 

 
 
 
2.1) Mensagens de erro, no caso de preenchimento incorreto: 
a)Não preenchimento de campos obrigatório 

 
 
b) Inserção de nº de CPF inválido e caracter diferente nos campos para redigitar 

 
 
c) Nº do CPF já cadastrado. 
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3) Local do Empreendimento 
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3.1) Mensagens de erro, no caso de preenchimento incorreto: 
a) Não preenchimento de campos obrigatório 

 
 
b) nº do CNPJ / CPF do empreendimento e o nº do CPF do responsável legal incorreto, e-
mail com preenchimento incorreto (falta @ ou .xxx, no final do endereço do e-mail) 
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4) Usos 
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4.1-a) Usos  Captação Superficial (sem sazonalidade) 
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4.1-b) Usos  Captação Superficial (com sazonalidade) 
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4.1.1) Coordenadas do ponto de captação: 
a) Tool tip dos campos “UTM Leste (Km)” e “UTM Norte (Km)”: 

 
ATENÇÃO: 
É IMPORTANTE O PREENCHIMENTO DESTES CAMPOS. 
 
Dicas: Como obter as coordenadas UTM: 
1) Aparelho GPS :  
• O aparelho deve estar previamente configurado para: 
- Sistema de coordenadas: UTM 
- Datum: NGS84 
- Unidade Métrica: Km. 
• Posicionar o GPS, do ponto onde é feita a captação em rio, lago, etc. e anote as 
coordenadas e o meridiano central ou fuso indicado (veja a “ajuda” do campo “Meridiano 
Central”) 
 
2) Programa “Google Earth™”:  
• O programa deve estar configurado previamente para leitura em coordenadas UTM (menú 
“Ferramentas” --> aba “Visualização em 3D” --> quadro “mostrar lat/long”: deve estar setado 
na opção “Universal Transversa de Mercator”. 
• Na coluna a esquerda, no campo “search”, digite nome da rua, município e o Estado ou 
somente o nome do município e o Estado. Ex.: Rua B, Campinas, São Paulo. Clique no 
botão “pesquisar”.  
• Será mostrado a imagem do local. Tente localizar a sua propriedade, através de alguma 
referencia como uma estrada próxima, um galpão ou lago nas vizinhanças. 
• Localize e posicione o cursor sobre o ponto onde é feita a captação em rio, lago, etc. e 
anote as coordenadas e o fuso indicado na tela inferior do programa. O valor informado 
estará em metros. Divida por 1000, para converter para Km. 
Ex.: 23K   210750 92 m E  7657509 59 m S  
- Fuso: 23 (veja a “ajuda” do campo “Meridiano Central”) 
- UTM Leste: 210.750,92 m. --> 210,75 Km. 
- UTM Norte: 7.657.509,59 m. --> 7.657,51 Km. 
 
3) DAEE 
- Entre em contato com as sedes ou escritórios de apoio das Diretorias de Bacias 
Hidrográficas do DAEE, onde está localizado o seu empreendimento. 

 
b) Tool tip do campo “Meridiano Central” 
 

ATENÇÃO: 
É IMPORTANTE O PREENCHIMENTO DESTES CAMPOS. 
• Referente a coordenada UTM informado nos campos anteriores. 
• Caso o valor medido esteja no formato de fuso, fazer a seguinte conversão para Meridiano 
Central (MC): 
- Fuso: 22 --> MC: 51 
- Fuso: 23 --> MC: 45 

 
c) Tool Tip dos “campos finalidades” 

Se um ponto de captação possuir uma única finalidade, o 
percentual de utilização informado será 100%. Exemplo: O uso 
da captação é destinado exclusivamente para irrigação 
  
Havendo mais de uma finalidade, informar a porcentagem da 
vazão utilizada.  
Exemplo:O uso da captação é distribuído da seguinte forma: 80% 
da água captada é destinado a irrigação e 20% para 
dessedentação de animais. 
- A somatória das percentuais deverá indicar 100% para permitir 
a gravação dos dados declarados. 
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4.1.2) Mensagens de erro, no caso de preenchimento incorreto: 
a) Não preenchimento de campos obrigatório 

 
 
 
b) Valores inválidos das coordenadas UTM e o nº de horas/dia e dias/mes 

 
 
c) Especifico: sazonalidade: SIM 
Deixar em branco os campos dos respectivos meses em que não há captação., caso seja 
inserido o valor “0” (zero), será mostrado a mensagem abaixo: 
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4.2) Usos  Captação Subterrânea 
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4.3) Usos  Lançamento em Corpo Hídrico Superficial 
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4.4) Usos (após o cadastramento) 
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5) Informações Complementares 
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6) Entrega da Declaração 
6.1) Antes do envio: 

 
 
6.2) Após o envio – Na tela do sistema, com a geração do Protocolo de envio da Declaração: 
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6.2) Após o envio – Declaração impressa - Protocolo de envio da Declaração: 
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7) Empreendimentos cadastrados 
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8) Acesso ao sistema do Ato Declaratório ( “Já sou cadastrado ) 

 
 
8.1) Mensagens de erro, no caso de preenchimento incorreto: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.2) “>> Esqueci a senha” 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.2.1) Mensagens de erro, no caso de preenchimento com CPF inválido ou incorreto 
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9) Acesso Restrito – Outras instituições 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.1) Mensagens de erro: sem preenchimento do Captcha e inserção do protocolo 
incorreto 

 


