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AAAPPPRRREEESSSEEENNNTTTAAAÇÇÇÃÃÃOOO   

 
 A escassez crescente dos Recursos Hídricos de um modo geral  sugere 

aos organismos de gestão,  uma permanente vigília no tocante ao seu uso, haja 

vista as demandas crescentes requeridas pelo desenvolvimento social e 

econômico dos povos.  

A edição atual do Manual de Fiscalização do uso dos Recursos Hídricos do Estado da 

Paraíba tem o objetivo de nortear os procedimentos e estabelecer as condições a serem 

observadas na fiscalização dos Recursos Hídricos superficiais e subterrâneos do Estado. 

A fiscalização é um instrumento de gestão, conferida à Administração Pública para 

limitar e disciplinar, ato ou omissão diverso do interesse público, evitando neste caso, a 

degradação dos recursos hídricos, e prevista na Lei n 6.308/96, na Lei nº. 7.779/05e no 

Decreto nº. 26. 224/2005. A Agência Executiva de Gestão das Águas - AESA tem como 

competência fiscalizar os usos dos recursos hídricos e, as condições operacionais de poços, 

barragens, e outras obras de aproveitamento hídrico superficial e subterrâneo no âmbito do 

Estado. 

O presente documento representa a consolidação de estudos anteriores nos aspectos 

voltados para legislação incidente, e principalmente para as regras e procedimentos 

administrativos que servirão de base para as atividades de fiscalização do uso dos Recursos 

Hídricos no Estado da Paraíba. 

Por se tratar de documento público com idênticos objetivos, foram tomados como 

referência os manuais de fiscalização do IBAMA e de outros Estados da Federação, 

principalmente, o Manual de Fiscalização dos Recursos Hídricos, elaborado pela Secretaria de 

Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente do Governo do Pernambuco, já em vigor. Contudo, 

uma série de adequações foi introduzida, tanto do ponto de vista de inserção de outros 

instrumentos de fiscalização, como de complementações e ajustes julgados pertinentes e 

aplicáveis à utilização pela Instituição Paraibana, a AESA. 

Assim, o Manual como instrumento do serviço público está à disposição do usuário, 

permitindo-lhe consultas diretas e objetivas quanto aos problemas que possam surgir, quando 

do trabalho de fiscalização. Estão evidenciadas as obrigações do Agente de Fiscalização, sua 



 

 

atuação, infrações, penalidades e procedimentos administrativos, permitindo ao agente, maior 

segurança e poder de decisão frente às situações que lhes são apresentadas, ao tempo em que 

assegura ao autuado os direitos garantidos pelo princípio da ampla defesa e do contraditório, 

expresso no art. 5º, inciso LV da Constituição Federal. 

À população cabe, o exercício da cidadania, diretamente ou através dos Comitês de 

Bacias, unidades de integração das ações de saneamento ambiental a saber: abastecimento de 

água; coleta, transporte, tratamento e disposição adequada dos esgotos sanitários; macro e 

micro drenagem; além de coleta e tratamento dos resíduos sólidos numa vigilância constante 

que permita o uso adequado dos recursos hídricos, num processo descentralizado e 

participativo, onde usuários, sociedade civil e poderes públicos, assumam uma postura de 

atores no processo, auxiliando o órgão gestor na fiscalização do uso e aproveitamento das 

águas superficiais e subterrâneas, realizando atividades de preservação contra a poluição e o 

seu uso indevido, evitando efeitos indesejáveis aos recursos hídricos e à saúde pública. 

 

João Vicente Machado Sobrinho 

Diretor Presidente 
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1 - INTRODUÇÃO 

 

A fiscalização dos recursos hídricos é uma das atividades finalísticas, que se configura 

como um dos instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos, podendo ser definida 

como a atividade de controle e monitoramento dos usos dos recursos hídricos, voltada à 

garantia dos usos múltiplos da água. Esta atividade tem caráter preventivo e repressivo, na 

medida em que procura informar aos usuários de recursos hídricos, os preceitos legais e os 

procedimentos para sua regularização e, ao mesmo tempo faz com que os usuários cumpram a 

legislação. 

 A regularização se dá por meio da declaração do uso que se faz da água, por 

conseguinte, da obtenção da outorga de direito de uso dos recursos hídricos, concedida pelo 

Poder Público federal ou estadual.  

A fiscalização no Estado da Paraíba está amparada pelo disposto na Lei nº. 6.308/96, 

posteriormente atualizada pela Lei 8.446/07, que dispõe sobre Política Estadual dos Recursos 

Hídricos e Minerais, no Decreto nº. 18.378/96 que dispõe sobre a Estrutura Organizacional 

Básica do Sistema Integrado de Planejamento e Gerenciamento de Recursos Hídricos da 

Paraíba, no Decreto nº. 19.258/97 que regulamenta o Controle Técnico das Obras e Serviços 

de Oferta Hídrica da Paraíba e no Decreto nº. 19.260/97 que regulamenta a Outorga do 

Direito de Uso dos Recursos Hídricos da Paraíba. 

A ação fiscalizadora no Estado compete à Agência Executiva de Gestão das Águas do 

Estado da Paraíba – AESA, criada pela Lei nº. 7.779/05 e regulamentada pelo Decreto nº. 26. 

224/05, a qual possui dentre as suas atribuições a de fiscalizar, com poder de polícia, a 

construção e as condições operacionais de poços, barragens e outras obras de aproveitamento 



 

 

hídrico, os usos de recursos hídricos superficiais e subterrâneos e a infra-estrutura hídrica nos 

corpos de água de domínio estadual, e mediante delegação expressa, nas bacias hidrográficas 

de domínio da União que correm em território paraibano. 

Essa legislação de apoio confere ao órgão gestor o direito e o dever de executar as 

atividades e ações necessárias para a proteção dos mananciais superficiais e subterrâneos no 

âmbito do Estado da Paraíba, com vistas a assegurar a qualidade e quantidade das águas 

naturais e outorgadas. 

Com base no exposto foi elaborado o presente Manual de Fiscalização do Uso dos 

Recursos Hídricos do Estado da Paraíba que, visando a uma melhor apresentação do 

conteúdo, está dividido em dez capítulos: Legislação de apoio; Deveres e Competência do 

Agente de Fiscalização; Ação Fiscalizatória; Atuação do Agente; Aspectos Principais da 

Ação Fiscalizadora; Instrumentos de fiscalização; Aspectos principais da ação 

fiscalizadora; Procedimentos administrativos das autuações; Trâmites do Processo 

Administrativo; Generalidades do Procedimento e Atendimento às denúncias. A 

utilização do Manual evidencia a atuação do Conselho Estadual de Recursos Hídricos e da 

Câmara de Fiscalização, vinculada à Diretoria Executiva de Acompanhamento e Controle da 

AESA, para atuação nos julgamentos dos processos administrativos decorrentes das 

autuações. 

 

2 - LEGISLAÇÃO DE APOIO 

 

2.1 – Legislação Federal 
 

2.1.1 – Leis Federais 
 
• Lei nº. 9.433/97 – Dispõe sobre a Política Nacional de Recursos Hídricos. 

• Lei nº. 9.605/98 – Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de 

condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. 

• Lei nº. 9.984/00 - Cria a Agência Nacional de Águas - ANA 

• Lei nº. 12.334/10 - Estabelece a Política Nacional de Segurança de Barragens. 

• Lei nº. 12.651/12 – Código Florestal Brasileiro – Dispõe sobre a proteção da vegetação 

nativa. 

 



 

 

2.1.2 - Resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA  
 
• Resolução CONAMA nº. 005/88 – Dispõe sobre o licenciamento de obras de 

saneamento básico. 

• Resolução CONAMA nº. 302/02 – Dispõe sobre parâmetros, definições e limites de 

Áreas de Preservação Permanente de reservatórios artificiais e o regime de uso do 

entorno; 

• Resolução CONAMA nº. 303/02 – Dispõe sobre parâmetros, definições e limites de 

Áreas de Preservação Permanente;  

• Resolução CONAMA nº. 357/05 - Dispõe sobre a classificação das águas doces, 

salobras e salinas do Território Nacional; 

• Resolução CONAMA nº. 396/05 - Dispõe sobre a classificação e diretrizes ambientais 

para o enquadramento das águas subterrâneas e dá outras providências 

• Resolução CONAMA nº. 430/11 – Dispõe sobre as condições e padrões de lançamento 

de efluentes, complementa e altera a resolução nº. 357, de 17 de março de 2005 do 

CONAMA. 

 

2.1.3 - Resolução da Agência Nacional de Águas – ANA 
 

•  Resolução ANA n° 082, de 24 de abril de 2002 - Dispõe sobre procedimentos e define 

as atividades de fiscalização da Agência Nacional de Águas – ANA, inclusive para 

apuração de infrações e aplicação de penalidades. 

 

2.2 - Legislação Estadual 
 
2.2.1 – Leis Estaduais 
 
• Lei nº. 6.308/96 – Institui a Política Estadual de Recursos Hídricos da Paraíba e suas 

diretrizes; 

•  Lei nº. 6.678/98 – Proíbe queimadas nas margens das rodovias estaduais e dos 

mananciais existentes no Estado da Paraíba e dá outras providências; 

• Lei nº. 7.779/05 – Cria a Agencia de Gestão das Águas do Estado da Paraíba. 

• Lei nº. 8.446/07 – Dá nova redação e acrescenta dispositivos à Lei n 6.308/96, que 

insitui a Política Estadual de Recursos Hídricos. 



 

 

 

2.2.2 – Decretos 
 
• Decreto nº.  19.258/97 - Regulamenta o controle técnico das obras e serviços de oferta 

hídrica da Paraíba; 

• Decreto nº.  19.260/97 – Regulamenta a outorga do direito de uso dos recursos hídricos 

da Paraíba. 

• Decreto nº. 26.224/05 – Dispõe sobre a Regulamentação e a Estrutura Básica 

da Agência Executiva de Gestão das Águas do Estado da Paraíba – AESA 

e determina outras providências.  

• Decreto nº.  33.613/12 – regulamenta a cobrança pelo uso da água bruta 

de domínio do Estado da Paraíba, prevista na Lei nº. 6.308 de 02 de julho 

de 1996. 

 

 

 

3 -  DEVERES E COMPETÊNCIA DO AGENTE DE FISCALIZAÇÃO  

 

Ao Agente de fiscalização, é mais do que necessário observar os seus deveres, 

obrigações e competências, em função do papel que exerce enquanto elo entre o órgão que 

representa e a sociedade. Defendendo os interesses do Estado na manutenção e na integridade 

dos bens de uso comum, zelando pela segurança, saúde e bem-estar dos cidadãos e fazendo 

prevalecer à ordem social no que tange ao meio ambiente. 

Pela natureza do seu trabalho, o agente de fiscalização está constantemente em contato 

com pessoas de diversos níveis sociais, culturais e econômicos e é fundamental que o seu 

modo de apresentar-se e sua aparência, transmitam boa impressão, confiabilidade, segurança e 

respeito. Esses princípios devem ser observados para que o agente não precise impor sua 

autoridade, arriscando-se a ser arbitrário. Dessa maneira, obtém a colaboração e o apoio das 

pessoas para o êxito da missão, devendo observar os seguintes termos: 

1. Conhecer a estrutura organizacional da AESA, seus objetivos e competência 

como órgão de Gestão das Águas do Estado da Paraíba; 



 

 

2. Aplicar as técnicas, procedimentos e conhecimentos inerentes à prática 

fiscalizatória, adquiridas nos cursos de capacitação ou aperfeiçoamento; 

3. Cumprir as determinações da autoridade competente; 

4. Cumprir e fazer cumprir as normas legais destinadas à proteção, conservação e 

preservação dos recursos hídricos; 

5. Apresentar relatório das atividades de fiscalização ao seu superior imediato; 

6. Preencher os formulários de fiscalização, com atenção, de forma concisa e 

legível, circunstanciando os fatos averiguados com informações objetivas e 

enquadramento legal específico, evitando a perda do impresso ou provocando a 

nulidade da autuação; 

7. Obedecer, rigorosamente, os deveres, proibições e responsabilidades relativas ao 

servidor público civil do Estado; 

8. Zelar pela manutenção, uso adequado e racional dos veículos, equipamentos e 

demais instrumentos empregados nas ações de fiscalização em geral e, 

especificamente, aqueles que lhes forem confiados; 

9. Identificar-se previamente, sempre que estiver em ação fiscalizatória; 

10. Abordar as pessoas de forma educada e formal, quando em ação de fiscalização; 

11. Atender às necessidades do exercício da fiscalização, atuando em locais, dias e 

horários estabelecidos, peculiares à determinada prática fiscalizatória; 

12. Atuar ostensivamente, mediante o uso do uniforme e veículo oficial 

identificando-o, salvo em situações devidamente justificadas; 

13. Guardar, rigorosamente, o sigilo das ações de fiscalização; 

14. Manter a discrição e portar-se de forma compatível com a moralidade e bons 

costumes; 

15. Comunicar ao superior imediato os desvios praticados e irregularidades 

detectadas no exercício da ação fiscalizatória; 

16. Abster-se de aceitar favorecimentos que impliquem no recebimento de benefícios 

para hospedagem, transporte, alimentação, bem como presentes e brindes de 

qualquer espécie, sob qualquer pretexto; 

17. Abster-se do consumo de bebidas alcoólicas durante o serviço, ou trabalhar 

alcoolizado;  



 

 

18. Devolver todo material inerente à fiscalização, por ocasião do seu afastamento da 

atividade de fiscalização. 

 

4 -  AÇÃO FISCALIZATÓRIA 

                           

Fiscalização significa toda a vigilância e controle que devem ser exercidos pelo Poder 

Público, visando a proteger os recursos hídricos das ações predatórias e dos usos não 

outorgados. Apresenta-se como uma necessidade do Estado para fazer cumprir sua missão de 

defensor dos interesses relativos à ordem jurídica e social. 

Assim, a fiscalização deve ser acionada sempre que o interesse individual se 

sobrepuser ao interesse da sociedade, estando inseridas neste contexto as infrações cometidas 

contra os recursos hídricos. 

A ação fiscalizatória, exercida em nível estadual, pela AESA em águas do domínio 

estadual e/ou objeto de convênios celebrados com órgãos gestores de águas do domínio da 

União, tem por objetivo manter a integridade dos recursos hídricos no Estado e assegurar seu 

uso racional, visando à sustentabilidade sob as perspectivas hídrica e operacional e a coibir as 

ações prejudiciais do homem sobre a natureza. 

A ordem de fiscalização caracteriza o início do processo da ação fiscalizatória, sendo 

formalizada através de formulário de Denúncia ou ordem de fiscalização, emitida pela direção 

da AESA, com vistas a atender as demandas classificadas em: 

• Plano de fiscalização estabelecido; 

• Determinação superior; 

• Denúncia formal/informal. 

 

5 - ATUAÇÃO DO AGENTE 

 

O agente de fiscalização no seu trabalho diário tem a função de aplicar aos agressores 

dos recursos hídricos o seu poder de polícia (discricionário), mas, não esquecendo o seu papel 

de educador e disseminador de informações. 

A atuação do Agente na fiscalização deve obedecer aos procedimentos e orientações 

emanadas dos seus superiores. 



 

 

Ao iniciar os trabalhos, o Agente deve certificar-se de que tem em seu poder todo o 

material necessário para executar suas atividades, observando os seguintes passos: Lavratura 

do Termo de Vistoria; levantamento dos atos (contaminação de águas, desmatamento da mata 

ciliar, desvio, uso irregular...), Constatação, etc. 

Se constatada a ocorrência de infração, tipificar as Infrações Administrativas, de 

acordo com a legislação de apoio e indicativos deste manual. 

          

6 - ASPECTOS PRINCIPAIS DA AÇÃO FISCALIZADORA 
 
6.1 - Empreendimentos e atividades a serem fiscalizadas 

 
Poderão ser objeto de fiscalização todas as intervenções significativas no sistema de 

recursos hídricos do Estado da Paraíba, como por exemplo, os seguintes tipos de 

empreendimentos e/ou atividades: 

• Atividades relacionadas com a captação de recursos hídricos em geral; 

• Atividades potencialmente passíveis de provocar a poluição e/ou contaminação dos 

recursos hídricos e/ou a erosão e assoreamento dos corpos de água; 

• Implantação, alterações e/ou exploração de reservatórios;  

• Perfuração e exploração de poços em geral; 

• Atividades de pesca nos corpos de água; 

• Atividades de dragagem, retificação, desvio, derivação ou barramento dos corpos 

de água; 

• Atividades relacionadas com a proteção dos mananciais; 

• Atividades e empreendimentos que usem os corpos de água como receptores de 

seus efluentes, como sistemas de esgotos domésticos e industriais, escoamento de 

águas pluviais;  

• Qualquer uso dos recursos hídricos sem as respectivas outorgas ou com período de 

validade vencido; 

• Outras atividades similares. 

 

6.2 - Aspectos a serem vistoriados 
 

a) Nos casos de captações de água ou modificação nos corpos de água: 



 

 

• Verificação da existência do Documento de Outorga de Uso da água emitido pelo 

órgão competente; 

• Verificação da compatibilidade entre o volume que está sendo retirado com o que 

consta no Documento de Outorga de Uso; 

• Verificação da compatibilidade do tipo de uso que está sendo feito, com aquele 

estabelecido no Documento de Outorga de Uso. 

 

b) Nos casos de controle da vegetação na faixa de proteção dos corpos de água: 

• Verificação do estado de conservação da mata ciliar; 

• Verificação da existência de desmatamento; 

• Verificação da existência de reflorestamento de áreas desmatadas ou plantio de 

outras culturas. 

 

c) No âmbito das atividades desenvolvidas no interior e no entorno dos reservatórios: 

• Verificação da existência de pesca e de métodos utilizados não autorizados; 

• Verificação da existência de fontes potenciais de poluição, pontual ou difusa de 

despejos ou focos de poluição, tais como: 

⇒ Pontos de lançamento de esgotos domésticos não autorizados e ou não tratados;  

⇒ Presença de contaminantes (agrotóxicos); 

⇒ Presença de efluentes industriais de fábricas sem tratamento ou autorização 

para o lançamento no corpo de água; 

⇒ Presença de lixo nas margens do manancial; 

⇒ Presença de esterqueiras nas margens do manancial; 

• Verificação da existência de criações agro-pastoris na faixa de proteção dos 

reservatórios utilizados para abastecimento público; 

• Verificação da compatibilidade entre o uso que está sendo feito através dos padrões 

de qualidade da água com a sua classe de enquadramento; 

• Na impossibilidade de caracterização do afluente, deve ser realizada a coleta e a 

análise da amostra por equipes especializadas; 

• Verificação da compatibilidade do tipo de operação que está sendo realizada com a 

estabelecida pelo órgão competente. 

 



 

 

d) No âmbito da conservação da qualidade e da quantidade dos recursos hídricos. 

 

• Verificação da existência de obras, empreendimentos ou outras atividades que 

possam alterar a quantidade e qualidade dos recursos hídricos, tais como 

assoreamentos e erosões. 

 

e) Na exploração de poços 

 

• Verificação da compatibilidade entre o volume ou vazão que está sendo retirado 

com o que consta no Termo de Outorga de Uso; 

• Verificação da existência de fontes de poluição do manancial subterrâneo, como 

infiltração de esgotos domésticos, agrotóxicos ou outros produtos químicos; 

• Verificação do Projeto Técnico, resguardando a segurança do aqüífero explorado e 

do usuário final. 

 

 

 

 

6.3 - Ações a serem adotadas 
 
Se for verificada qualquer irregularidade, deve ser lavrado pelo Agente de 

Fiscalização, o AUTO DE CONSTATAÇÃO, e dado início à instrução do processo 

administrativo para posterior julgamento pela AESA. 

 

6.4 - Infrações  
 
A infração à norma de utilização dos recursos hídricos é um ato ou efeito de infringir o 

que é preconizado nas políticas de recursos hídricos e seus respectivos regulamentos. Dentro 

deste conceito e de acordo com a Lei n.º 9.433/97, combinada com a Lei Estadual nº 

6.308/96, são consideradas infrações das normas de utilização de recursos hídricos 

superficiais e subterrâneos: 



 

 

• Derivar ou utilizar recursos hídricos para qualquer finalidade, sem a respectiva 

outorga de direito de uso ou estando em mora com o pagamento da respectiva 

tarifa; 

• Iniciar a implantação ou implantar empreendimento relacionado com a derivação 

ou a utilização dos recursos hídricos, superficiais ou subterrâneos, que implique em 

alterações no regime, quantidade ou qualidade dos mesmos, sem autorização dos 

órgãos ou entidades competentes; 

• Utilizar os recursos hídricos ou executar obras ou serviços relacionados com os 

mesmos em desacordo com as condições estabelecidas na outorga; 

• Perfurar poços para extração de água subterrânea ou operá-los sem a devida 

autorização; 

• Fraudar as medições dos volumes de água utilizados ou declarar valores diferentes 

dos medidos; 

• Infringir normas estabelecidas na Lei Federal n.º 9.433/97, e na Lei Estadual nº 

6.308/96 e nos regulamentos administrativos, compreendendo instruções e 

procedimentos fixados pelos órgãos ou entidades competentes; 

• Obstar ou dificultar, por qualquer modo, seja por ação ou omissão, os serviços de 

fiscalização, pondo obstáculo ao acesso às obras ou serviços e/ou ao local da 

captação e uso das águas, prestando informações falsas ou distorcidas assim como, 

criando qualquer tipo de embaraço ao exercício do processo fiscalizatório; 

• Poluir ou degradar recursos hídricos, acima dos limites estabelecidos na Outorga 

ou legislação pertinente; 

• Degradar ou impedir a regeneração de florestas e demais formas de vegetação 

permanente, adjacentes aos recursos hídricos, definidas no Código Florestal; 

• Utilizar recurso hídrico de maneira prejudicial a direito de terceiros e à vazão 

mínima remanescente estabelecida; 

• Não atender as solicitações, de proteção e conservação dos Recursos Hídricos e do 

Meio Ambiente; 

• Procurar beneficiar, favorecer, discriminar ou prejudicar pessoas ou comunidades 

urbanas ou rurais, na captação, armazenamento ou distribuição de água, em virtude 

de critérios de ordem social, política partidária ou eleitoral; 

• Poluir, degradar ou contaminar recursos hídricos; 



 

 

• Prosseguir com a implantação ou operação de obras ou serviços de oferta hídrica, a 

despeito de regularmente intimado para a interdição temporária; 

• Prosseguir com a captação ou uso de água interditados temporariamente, a despeito 

de formalmente advertido para se abster; 

• Não proceder a remoção das obras, a interdição dos serviços de oferta hídrica 

interditados definitivamente ou a extinção dos serviços de captação e uso 

definitivamente interditados. 

 

6.5 - Classificação das infrações  
 
No julgamento do Processo Administrativo, as infrações serão classificadas em leves, 

graves ou gravíssimas, considerando: 

I – o enquadramento da infração; 

II – as circunstâncias atenuantes; 

III – as circunstâncias agravantes; 

IV – os antecedentes do infrator. 

 

6.6 - Enquadramento das infrações 
 

Os critérios utilizados para enquadrar ou qualificar uma infração em leve, grave e 

gravíssima são importantes para determinar a penalidade aplicável no caso do cometimento de 

uma infração, uma vez que a gravidade determinará a penalidade a ser aplicada. 

Os critérios adotados para o enquadramento das infrações são: 

a) Porte e localização do empreendimento; 

b) Intensidade do dano efetivo; 

c) Circunstâncias atenuantes ou agravantes; 

d) Antecedentes do infrator; 

e) Capacidade econômica do infrator; 

f) Comunicação prévia do perigo iminente; 

g) Colaboração com os agentes públicos na correção dos impactos; 

h) Tipo de infração; 

i) Gravidade do dano; 

j) Conseqüências do ato; 



 

 

k) Tipo de atividade; 

l) Grau de desconformidade em relação às normas legais, regulamentares e medidas 

diretivas; 

 

6.7 - Circunstâncias atenuantes 
 
No Estado da Paraíba, são consideradas circunstâncias atenuantes a pena: 

a) Baixo grau de instrução ou escolaridade do infrator; 

b) Arrependimento do infrator, manifestado pela espontânea reparação do dano, ou 

limitação significativa da degradação causada aos recursos hídricos; 

c) Comunicação prévia do infrator ao órgão gestor de recursos hídricos, do dano 

ocorrido; 

d) Colaboração com os agentes responsáveis pelo gerenciamento dos recursos hídricos; 

e) Inexistência de má fé; 

f) Caracterização da infração como de pequena monta e importância secundária; 

g) Utilização de recursos hídricos como fator de combate à fome. 

 

6.8 - Circunstâncias agravantes 
 
São consideradas circunstâncias agravantes a pena: 

a) A infração ter sido cometida com o objetivo de obter vantagem pecuniária; 

b) A infração afetar ou expor a perigo, de maneira grave, a saúde pública ou o meio 

ambiente; 

c) A infração atingir áreas de proteção de recursos hídricos superficiais ou subterrâneos 

ou mananciais de captação para abastecimento público; 

d) O infrator ter coagido outrem para a execução da infração; 

e) O infrator se eximir de responsabilidade atribuindo-a a outrem; 

f) A infração ter concorrido para danos à propriedade alheia, pública ou privada; 

g) O infrator ter cometido a infração à noite ou em domingos e feriados; 

h) Quando o infrator é pessoa jurídica mantida, total ou parcialmente, por verbas públicas 

ou beneficiadas por incentivos fiscais; 

i) A infração ter provocado a paralisação parcial ou total de sistemas de captação para 

abastecimento público; 



 

 

j) O infrator obstar ou dificultar a ação fiscalizadora da AESA, ou deixar de atender as 

suas notificações ou intimações; 

k) O infrator deixar de comunicar a ocorrência de acidente que ponha em risco os 

recursos hídricos; 

l) O infrator prestar informações falsas ou alterar dados técnicos; 

m) A infração ter ocorrido em zona urbana; 

n) A infração atingir área sob proteção legal; 

o) O infrator utilizar-se da condição de agente público para prática da infração; 

p) Omissão dolosa ou má-fé; 

q) Culpa, externada através de negligência, imperícia e imprudência. 

r) O empreendimento não possuir Licença para construção de obra hídrica ou Outorga do 

Uso da Água. 

 

 

 

 

6.9 - Penalidades 
 
De acordo com os Decretos nº. 19.258/97 e nº. 19.260/97, ou outros que vierem a 

suceder estes decretos, e conforme a gradação, as pessoas físicas ou jurídicas infratoras 

ficarão sujeitas às seguintes penalidades: 

• Advertência escrita, com prazo de até 30 (trinta) dias, para correção de 

irregularidades e desde que se trate de primeira infração e não tenha causado danos 

aos recursos hídricos nem à coletividade; 

• Multa, com base na Unidade Fiscal Referencial do Estado da Paraíba - UFRPB, ou 

outra que venha substituir, na seguinte gradação: 

a) 01 (uma) a 05 (cinco) UFRPB’s, na hipótese de não acatamento da advertência no 

prazo nela estipulado; 

b) 05 (cinco) a 10 (dez) UFRPB’s, na hipótese de: 

• dificultar por qualquer modo, seja por ação ou omissão, a ação fiscalizadora, 

opondo obstáculo ao local da captação e uso das águas, prestando informações 

falsas ou distorcidas ou criando qualquer tipo de embaraço ao exercício da 

fiscalização; 



 

 

• usar por qualquer forma águas dominiais sem prévia outorga do direito de uso, ou 

estando em mora com o pagamento da respectiva tarifa; 

• efetuar lançamento de poluentes nas águas superficiais e subterrâneas tais como: 

resíduos sólidos, radioativos, metais pesados e outros resíduos tóxicos perigosos. 

c) 10 (dez) a 20 (vinte) UFRPB’s diárias, pelo período que durar a não paralisação, na 

hipótese de prosseguir com a: 

• implantação ou operação de obras ou serviços de oferta hídrica, a despeito de 

regularmente intimado para a interdição temporária; 

• captação ou uso de água interditados temporariamente, a despeito de formalmente 

advertido para abster-se. 

d) 20 (vinte) a 40 (quarenta) UFRPB’s diárias, pelo período que durar a não remoção, na 

hipótese de não proceder à: 

• remoção das obras; 

• interdição dos serviços de oferta hídrica interditados definitivamente; 

• extinção dos serviços de captação e uso definitivamente interditados; 

• Interdição temporária das obras ou serviços de oferta hídrica e da captação ou uso 

da água, pelo tempo necessário à implementação das exigências do licenciamento e 

da outorga, respectivamente; 

• Perda de incentivos fiscais para quem goze de tais benefícios; 

• Interdição definitiva, inclusive com revogação da licença ou da outorga que tenha 

sido concedida, nas seguintes hipóteses: 

� Inadequação insanável das obras ou serviços de oferta hídrica às exigências do 

licenciamento; 

� Inadequação insanável da captação ou uso da água às exigências para 

concessão da citada outorga. 

 

7 - INSTRUMENTOS DE FISCALIZAÇÃO 

 

A ilegalidade no que diz respeito ao descumprimento às legislações está se tornando 

uma regra em todo o país. Por isso, foram criados os instrumentos de fiscalização, que 

possibilitam a aplicação de penalidades e contribuem na educação e na disciplina dos 

paraibanos, que vão desde a constatação da infração até a aplicação de penalidades.  



 

 

São aplicados os seguintes instrumentos:  

• Relatório de Vistoria (RV); 

• Auto de Constatação (AC); 

• Auto de Intimação (AI); 

• Termo de Compromisso (TC); 

• Auto de Infração com a Penalidade de Advertência (AIPA); 

• Auto de Infração com Penalidade de Multa (AIPM); 

• Termo de Apreensão (TA); 

• Termo de Embargo Provisório (TEP); 

• Termo de Embargo Definitivo (TED). 

 

7.1  -  Relatório de Vistoria 
 
Instrumento de fiscalização a ser lavrado, em três vias, no formulário próprio, pelo 

Agente de Fiscalização da AESA, destinado a registrar informações sobre a situação do 

Empreendimento em comparação com as condições estabelecidas na Licença de obras 

hídricas e/ou Outorga de Uso de Recursos Hídricos por ocasião da visita de vistoria. 

 

7.2 - Auto de Constatação 
 

O auto de constatação é um instrumento emitido sempre que for comprovada, pelo 

Agente de Fiscalização, a existência de irregularidade, nas fases de instalação ou operação do 

empreendimento. Ele também tem efeito de notificação, em que o responsável pelo 

empreendimento é cientificado formalmente da irregularidade e do prazo para eliminá-la. 

O auto de constatação deve ser lavrado em três vias e usado exemplificativamente nos 

seguintes casos: 

• Tentativa de beneficiamento, favorecimento, discriminação ou causar prejuízo a 

pessoas ou comunidades urbanas ou rurais mediante captação, armazenamento ou 

distribuição de água, em virtude de critérios de ordem social, político-partidária ou 

eleitoral; 

• Impedir ou restringir, por qualquer meio, o acesso ou passagem da população local, 

de turistas ou de pessoas de um modo geral, às fontes, nascentes, açudes, 



 

 

reservatórios e quaisquer depósitos ou correntes de águas públicas, sem justo 

motivo e prévia anuência da instituição competente; 

• Derivação ou utilização de recursos hídricos para qualquer finalidade sem a 

respectiva Autorização ou Outorga do Direito de Uso; 

•  Lançamento de resíduos sólidos, agrotóxicos e efluentes líquidos proibidos nos 

corpos d’água superficiais ou subterrâneos; 

• Dar início à implantação, implantar ou operar Empreendimento relacionado com a 

derivação ou a utilização de recursos hídricos, superficiais ou subterrâneos, 

capazes de alterar o regime, a quantidade ou qualidade dos mesmos, sem a 

respectiva autorização da instituição competente. 

• Deixar de cumprir na implantação de novas captações a distância mínima 

estabelecida para outra captação já existente; 

• Fazer uso de recursos hídricos ou executar obras ou serviços relacionados com os 

mesmos em desacordo com as condições estabelecidas na licença ou outorga; 

• Deixar de instalar equipamentos de aferição da vazão e de medição de nível 

d’água; 

• Fraudar as medições dos volumes de água utilizados ou declarar valores diferentes 

dos volumes medidos; 

• Promover a super exploração do aqüífero contribuindo para o risco de exaustão; 

• Não pagar pelo consumo da água quando devido; 

• Não colocar dispositivo de controle em poços jorrantes; 

• Não vedar o poço ou outra obra de captação abandonada ou inutilizada; 

• Contribuir para a remoção do desmatamento de cobertura vegetal na área de 

recarga do aqüífero; 

• Deixar de cumprir as medidas impostas para as áreas de proteção máxima, e/ou de 

restrição e controle e para as áreas de proteção do poço, açudes, rios e riachos ou 

outras captações; 

• Contribuir para a sanilização do aqüífero; 

• Má conservação e funcionamento dos bens e instalações vinculadas à outorga ou 

ao licenciamento; 

• Cessão gratuita ou onerosa de água a terceiros; 



 

 

• Infração de outras normas estabelecidas nos regulamentos administrativos 

complementares, compreendendo instruções e procedimentos fixados pelos órgãos 

ou entidades competentes, inclusive pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos; 

• Impedir ou dificultar a ação da fiscalização. 

 

7.3 - Auto de Intimação 
 
Instrumento, a ser lavrado em três vias, a ser empregado sempre que a fiscalização da 

AESA necessite ordenar ao responsável pelo empreendimento a fazer determinada obrigação, 

como por exemplo: 

• Intimação do responsável pelo Empreendimento a comparecer à AESA;  

• Intimação do responsável pelo Empreendimento a apresentar documentos 

informativos à AESA. 

 

7.4 - Termo de Compromisso 
 

Constitui-se de instrumento a ser firmado, em três vias sempre que, nas visitas de 

vistoria ou em decorrência de denúncia, forem identificadas irregularidades devidamente 

registradas no Auto de Constatação, onde o proprietário do Empreendimento ou seu 

representante se compromete a sanar o problema. 

 

7.5 - Auto de Infração com a Penalidade de Advertência 
 

Constitui-se instrumento de efeito educativo e punitivo, a ser emitido pela Gerência de 

Fiscalização, e lavrado em três vias, sempre que não forem sanadas, no prazo estabelecido 

pelo Agente de Fiscalização da AESA as irregularidades identificadas e registradas no Auto 

de Constatação. 

No caso do Autuado se recusar a receber o Auto de Infração, deve o Agente de 

Fiscalização fazer constar no verso do Instrumento o termo “recusou-se a assinar”, e remetê-

lo pelo correio com Aviso de Recebimento-AR. 

 

7.6 - Auto de Infração com  a Penalidade de Multa 
 
Constitui-se de instrumento, lavrado em quatro vias, de efeito punitivo e educativo a 

ser emitido pela AESA sempre que não forem sanadas as irregularidades identificadas pela 



 

 

mesma, e registradas no AUTO DE CONSTATAÇÃO, com a indicação do valor da multa, e 

dos dados da instituição bancária para o seu recolhimento. 

A faixa de variação das multas é baseada na Unidade Fiscal de Referência do Estado 

da Paraíba (UFRPB) e poderá a sua aplicação ser única ou diária e serão cobradas em dobro 

no caso de reincidência. A variação na faixa ocorrerá com base na gradação da gravidade da 

infração cometida, das circunstâncias atenuantes ou agravantes e dos antecedentes do infrator, 

e obedecendo ao que rege os decretos nº. 19.258/97 e nº. 19.260/97, conforme item 6.9, deste 

Manual. 

No caso do Autuado se recusar a receber o Auto de Infração, deve o Agente de 

Fiscalização fazer constar no verso do Instrumento o termo “recusou-se a assinar”, e remetê-

lo pelo correio com Aviso de Recebimento – AR. 

 

7.7 - Termo de Apreensão  
 
Constitui-se de instrumento, emitido pela AESA, em três vias, sempre que, a critério 

do Agente de Fiscalização, for necessária a apreensão do instrumento usado no cometimento 

da irregularidade, função do grau da infração ou para impedir a sua continuidade. 

7.8 - Embargo Provisório 
 
Instrumento de efeito punitivo e educativo, lavrado em três vias, julgado e emitido 

pela AESA, de caráter temporário, a ser adotado sempre que se verificar a existência de obras, 

construções e instalações de captação de água e/ou emissão de poluentes, sem outorga ou em 

inobservância aos termos desta. 

Neste Instrumento é fixado o prazo para que o responsável pelo empreendimento faça 

as intervenções, incluindo a execução de obras e serviços, necessários ao cumprimento das 

condições de Outorga do Uso da Água ou ao cumprimento de normas referentes ao uso, 

controle, conservação e proteção dos usos dos recursos hídricos. 

Cessam os efeitos deste Instrumento tão logo sejam removidas ou neutralizadas as 

causas determinantes do mesmo. 

No caso de recusa, por parte do embargado, ao recebimento do Embargo, deve o 

Agente de Fiscalização fazer constar o termo “recusou-se a receber”, e proceder ao envio 

através de Aviso de Recebimento (AR). 

 



 

 

7.9 - Embargo Definitivo 
 
Instrumento de efeito punitivo e permanente, lavrado em três vias, julgado e emitido 

pela AESA, sempre que houver perigo iminente à saúde ou à segurança pública e nos casos de 

permanência continuada da infração e na permanência ou manutenção da não conformidade 

for de encontro às normas relativas ao uso, controle, conservação e proteção dos recursos 

hídricos. 

 Neste contexto, deve ser inserida a revogação da Outorga do Uso da Água, a cassação 

de Licenças, a demolição de barramentos e/ou obstrução de poços de exploração de água 

subterrânea. 

Sempre que houver risco de contaminação por poluição, ou de salinização da água, a 

obra hídrica deverá ser obstruída ou demolida. 

No caso de recusa, por parte do embargado, ao recebimento do Embargo, deve o 

Agente de Fiscalização fazer constar o termo “recusou-se a receber”, e proceder ao envio 

através de Aviso de Recebimento (AR). 

 

 

8 - PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DAS AUTUAÇÕES 

 

8.1 - Instrução do Processo Administrativo 
 

O processo ou procedimento administrativo representa, no âmbito da matéria, objeto 

deste Manual, a sistematização do ordenamento de um conjunto de atos administrativos 

visando a decisão final sobre uma controvérsia no âmbito administrativo. 

Serão sempre assegurados ao autuado os direitos garantidos pelo principio da ampla 

defesa e do contraditório expresso no art. 5° inciso LV da Constituição Federal nos seguintes 

termos: “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são 

assegurados o contraditório e ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes”. No 

desenvolvimento do processo serão obedecidos, ainda, os seguintes princípios:  

• Princípio da audiência do Autuado que garante ao mesmo a possibilidade de, no 

desenrolar do procedimento, a oportunidade de se manifestar em sua defesa; 

• Princípio da acessibilidade aos elementos do expediente que garante ao Autuado 

o exame de toda a documentação dos autos;  



 

 

• Princípio da ampla instrução probatória que garante ao Autuado o direito de 

oferecimento e de produção de provas e fiscalização das provas produzidas pela 

Administração;  

• Principio da motivação que representa a obrigatoriedade da explicitação dos 

fundamentos fáticos e normativos das decisões, enunciando-se as razões técnicas, 

lógicas e jurídicas que respaldam as decisões levadas a efeito; 

• Princípio da revisibilidade que representa o direito do Autuado recorrer da 

decisão que lhe seja desfavorável;  

• Principio da representação e Assessoramento que representa o direito do 

Autuado de ser representado por perito de sua confiança, garantindo-lhe análise 

isenta de comportamentos astuciosos, ardilosos ou que por vias transversas 

concorram para o entrave da ciência; 

• Princípio da lealdade e boa-fé que se infere da necessidade de as partes, tanto a 

administração como o administrado, se portarem de forma urbana e civilizada, 

evitando a prática de atos ilícitos e que impliquem em simulações e desrespeito à 

outra parte, expondo os fatos conforme a verdade, e colaborando com o 

esclarecimento destes.  

• Princípio da verdade material que defende que a Administração deve sempre 

buscar a verdade material, independentemente dos fatos trazidos aos autos pelas 

partes;  

• Principio do informalismo a ser considerado em favor do Autuado no sentido de 

proibir a Administração de recorrer a rigorismos formais para desconsiderar 

manifestações do Autuado. 

 

8.2 - Montagem do Processo Administrativo 
 

Procedida à autuação, deve o Agente de Fiscalização providenciar a montagem e 

instrução do respectivo processo, na seguinte ordem: 

 

• Capa do processo, onde deve constar o nome ou razão social do autuado, o número 

do processo na AESA, a especificação que é um processo de fiscalização e o nome 

do agente fiscal. 



 

 

• Formulação de Processo de Autuação com preenchimento do Formulário de 

Abertura de Processo de Autuação; 

• Instrução do Relatório de Vistoria, com fotografias, coordenada geográfica ou 

outros meios de reprodução eletrônica; 

• Anexação da segunda via do Auto de Constatação, do Auto de Intimação e do 

termo de compromisso, se houver, devidamente numerados; 

• Anexação do Parecer Técnico elaborado pela Gerência de Fiscalização; 

• Anexação da cópia do CPF/CNPJ do autuado e outros documentos julgados 

necessários. 

 

8.3 - Requerimento de Abertura do Processo de Autuação 
 

Trata-se de formulário a ser preenchido sempre que for instaurado um processo 

administrativo de autuação de Empreendimento. 

 

8.4 - Abertura do processo 
 
Os processos deverão possuir numeração de protocolo e poderá ser aberto pelo Agente 

de Fiscalização, ou pelo emissor do Relatório de Vistoria ou do Auto de Constatação. 

Deverão ser anexados ao processo quaisquer documentos existentes, avisos de 

recebimento - ARs, inclusive aqueles referentes à Autuação e que possam de alguma forma 

contribuir para a instrução e julgamento do processo. 

No caso do processo aberto através de uma denúncia, o agente fiscal que for designado 

para fazer a vistoria, fica com a responsabilidade de anexar os demais documentos necessários 

ao processo, após a visita ao local. 

 

9 - TRÂMITES DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO  

 

O tramite dos autos do procedimento administrativo no âmbito da matéria objeto do 

uso do presente Manual ocorrerá dentro das seguintes fases: 

• Instauração que compreende as atividades relacionadas com a apresentação escrita 

dos fatos e indicação do direito que enseja o processo; 



 

 

• Instrução compreendendo a fase de elucidação dos fatos com a produção de provas, 

incluindo inspeções da fiscalização, perícias técnicas e coleta de documentos; 

• Relatório que representa a síntese do apurado no processo por quem o presidiu, no 

caso o Agente de Fiscalização relator, com a apresentação das provas, dos fatos 

apurados, do direito debatido e proposta conclusiva para decisão pela Câmara de 

Fiscalização; 

• Defesa que garantida constitucionalmente pelo art. 5º, LV, compreende a ciência 

do Autuado dos fatos objeto da acusação e a oportunidade de oferecimento da 

contestação e apresentação; 

• Julgamento que representa a decisão proferida pela Câmara de Fiscalização, ou 

pela Câmara de Recursos Administrativos as quais com base no convencimento de 

cada um de seus membros julgarão pela maioria de voto, podendo concordar com 

as conclusões do Relatório ou desprezá-las ou contestá-las por interpretação 

diversa da legislação aplicável.  

 

 

10 - GENERALIDADES DO PROCEDIMENTO 

 

Os Agentes Fiscais iniciarão as visitas identificando-se como fiscais da AESA 

mediante a apresentação do crachá indicando o cargo que ocupa. 

Para cada vistoria realizada, seja decorrente de fiscalização preventiva, seja de 

investigação de denúncias, será gerado um Relatório de Vistoria. 

Comprovada a existência de irregularidades, será emitido pelo Agente de Fiscalização 

o respectivo Auto de Constatação, com efeito, de notificação, cientificando formalmente o 

Autuado da infração cometida e do prazo para solução do problema, quando couber. 

Será emitido pelo Agente de Fiscalização o Auto de Intimação, com efeito, de 

notificação, onde será especificado o prazo para solução do problema, quando couber, sempre 

que se torne necessário o comparecimento do responsável pela irregularidade à AESA ou a 

necessidade de apresentação de documentos. 

No exercício de suas atribuições, os Agentes Fiscais poderão solicitar a colaboração 

das autoridades policiais, inclusive da Policia Federal, podendo ainda, quando for o caso, 

aplicar penalidades administrativas a qualquer empreendimento em que estejam sendo 



 

 

realizadas atividades em desacordo com a Legislação que regulamenta o uso dos recursos 

hídricos. Poderão, também, embargar atividades ilegais e apreender instrumentos que estejam 

sendo utilizados na pratica de atividades ilegais. 

 

10.1 - Processo de julgamento do Auto de Constatação 
 

Após a emissão do Auto de Constatação, este será obrigatoriamente encaminhado para 

julgamento pela Câmara de Fiscalização, através do encaminhamento do processo, pelo 

Agente de Fiscalização, depois de vencidos todos os prazos de eliminação das irregularidades 

apontadas. 

A Câmara de Fiscalização é composta por um representante da Assessoria Jurídica da 

AESA, pelo Diretor Executivo de Acompanhamento e Controle, pelo Gerente Executivo de 

Fiscalização, pelo Gerente Regional da AESA, em que se localiza a área da Bacia 

Hidrográfica onde foi identificada a irregularidade, por um representante do Comitê da Bacia 

Hidrográfica e pelo Agente Fiscal emissor do Auto que será julgado. Esta Câmara ficará 

vinculada à Diretoria Executiva de Acompanhamento e Controle da AESA e se reunirá 

ordinariamente a cada mês e extraordinariamente sempre que um fato de relevância a 

justifique. 

Será o Agente de Fiscalização o relator do processo, contudo somente após a análise 

dos autos e com base no conteúdo do Auto de Constatação, o Agente relator poderá se 

posicionar pela extinção e arquivamento do processo se ficar comprovada a ausência de 

irregularidade, e sendo este o resultado do julgamento, será o Autuado notificado. 

Confirmada a correção da irregularidade no prazo e forma indicada pelo Agente de 

Fiscalização da AESA, o Auto de Constatação será arquivado. Conseqüentemente, será 

anotada a denominação de Irregularidade Sanada,  o nome do Autuado lançado no Cadastro 

de Infratores e notificado do resultado do julgamento e das penalidades que lhe poderão ser 

aplicadas em caso de reincidência. 

Em não tendo sido corrigida a infração no prazo e/ou forma indicada pelo Agente de 

Fiscalização da AESA, a Câmara de Fiscalização julgará o caso de acordo com os critérios 

estabelecidos na legislação aplicável, podendo decidir pela aplicação do Auto de Infração com 

Advertência por Escrito, Auto de Infração com Aplicação de Multa, Embargo Provisório ou 

Embargo Definitivo, os quais terão numeração própria, controlada pela Câmara de 

Fiscalização. 



 

 

Em caso de emissão de Auto de Vistoria ou Auto de Constatação motivada por 

denúncia, o denunciante será notificado do resultado do julgamento do processo e de outras 

medidas tomadas pela AESA. 

 

10.2 - Processo de emissão do Auto de Infração com Advertência por Escrito 
 
O Auto de Infração com Advertência por Escrito será emitido pela Câmara de 

Fiscalização em 03 (três) vias: sendo 01 (uma) enviada ao Autuado, 01 (uma) anexada ao 

Processo e 01 (uma) arquivada no Cadastro de Infratores. 

 

10.3 -  Processo de Emissão do Auto de Infração com Aplicação de Multa. 
 
O Auto de Infração com Aplicação de Multa será emitido pela Câmara de Fiscalização 

em 04 (quatro) vias, sendo 01 (uma) destinada ao Autuado, 01 (uma) anexada ao processo, 01 

(uma) arquivada no Cadastro de Infratores e 01 (uma) destinada à Secretaria da Fazenda para 

inscrição no Cadastro de Dívida Ativa, no caso de não pagamento das multas. 

As multas podem ser simples ou diárias, proporcionais à gravidade da infração 

variando de acordo com os critérios estabelecidos na legislação. 

A multa diária será aplicada nos casos de irregularidades contínuas ou intermitentes 

não sanadas nos prazos estabelecidos pela AESA para a sua correção, a qual será devida até 

que o infrator faça cessar a irregularidade. 

 

10.4 - Processo de Emissão do Embargo Provisório 
 
O Embargo provisório será emitido pela Câmara de Fiscalização em 03 (três) vias, 

sendo 01 (uma) destinada ao Autuado, 01 (uma) anexada ao processo e 01 (uma) arquivada no 

Cadastro de Infratores. 

Fixará prazo determinado para execução de obras e serviços necessários ao efetivo 

cumprimento das condições de Outorga do Uso da Água ou para o cumprimento de normas 

referentes ao uso, controle, conservação e proteção dos recursos hídricos. 

O Embargo Provisório terá seus efeitos suspensos quando forem adotadas as 

providências necessárias e removidas ou neutralizadas as causas geradoras do processo de 

autuação. 



 

 

 

10.5 - Processo de Emissão do Embargo Definitivo 
 
O Embargo Definitivo será emitido pela Câmara de Fiscalização em 03 (três) vias, 

sendo 01 (uma) destinada ao Autuado, 01 (uma) anexada ao processo e 01 (uma) arquivada no 

Cadastro de Infratores. 

Determinará a paralisação permanente de atividades e obras, a demolição de 

construções e obras, a obstrução de poços de extração de água subterrânea, a revogação da 

Outorga de Uso da Água e outras medidas necessárias à reposição do estado anterior dos 

recursos hídricos, leitos e margens. 

 

10.6 - Processo de envio dos Autos de Infração e Embargos 
 
 A primeira via dos Autos de Infração com Aplicação de Multa ou Advertência por 

Escrito, Embargo Provisório e Embargo Definitivo deverá ser entregue ao Autuado, seu 

representante legal ou preposto, que assinará o recebimento no campo específico do 

formulário. 

Caso não seja possível a entrega pessoal, o Auto ou Embargo deverá ser encaminhado 

pelos correios por Aviso de Recebimento (AR), onde deverá constar o número do Auto ou 

Embargo e a data de recebimento pelo Autuado. Neste caso, o AR deverá ser anexado ao 

processo administrativo. 

 

10.7 - Processo de Recurso Administrativo 
 
Quando do recebimento do Auto de Infração e dos Embargos Provisório e Definitivo o 

Autuado tem um prazo de 15 (quinze) dias para defender-se por escrito, contado o prazo a 

partir do recebimento do Auto. 

O recurso apresentado será apreciado pelo CONSELHO ESTADUAL DOS 

RECURSOS HÍDRICOS DA PARAÍBA – CERH-PB, através da CÂMARA TÉCNICA DE 

OUTORGA, COBRANÇA, LICENÇAS DE OBRAS HÍDRICAS E AÇÕES 

REGULADORAS, que no prazo máximo de 60 (sessenta) dias o declarará provido ou 

improvido. 

 



 

 

10.8 - Processo de recolhimento de multas 
 
As multas deverão ser recolhidas através de um deposito bancário feito em agência 

bancária Autorizada e de acordo com a Guia de Recolhimento da Multa. 

As multas deverão ser recolhidas no prazo de 25 (vinte e cinco) dias, caso não seja 

apresentado pelo Autuado o Recurso Administrativo, contado da data de recebimento do 

Auto. 

Caso o autuado quite a multa sem necessitar de recurso da mesma no prazo 

estabelecido no parágrafo anterior, o mesmo será beneficiado com um abatimento sob o valor 

total da multa da ordem de 50%. 

Após o julgamento do Recurso Administrativo e sendo este declarado improvido pelo 

CERH-PB, o Autuado tem prazo de 10 (dez) dias, para recolhimento da multa, contados a 

partir da data da declaração de improvido emitida pela CERH-PB. 

Não sendo recolhida a multa nos prazos definidos, o Auto de Infração será 

encaminhado à Secretaria da Fazenda, para inscrição do débito na Dívida Ativa do Estado, 

para posterior cobrança judicial. 

 

 

11 - ATENDIMENTOS AS DENÚNCIAS 

 

11.1 - Recebimento das Denúncias 
 
A DENÚNCIA poderá ser encaminhada à AESA pessoalmente ou por meio de 

comunicação, podendo o Denunciante se identificar ou não. 

A denúncia deverá ser registrada em formulário próprio – FORMULÁRIO PARA 

DENÚNCIA, sendo encaminhada à Gerência de Fiscalização, depois de aberto o processo 

administrativo de fiscalização através desta. 

 

11.2 - Tramitação da Denúncia 
 
O Setor de protocolo da AESA receberá, protocolará e enviará à Gerência de 

Fiscalização que designará o Agente de Fiscalização que procederá à vistoria e que será 

responsável em anexar ao processo os demais documentos necessários. Depois de concluída a 

vistoria, independentemente de terem sido observadas as infrações ou não, o processo deve 



 

 

obedecer ao tramite normal de um processo administrativo de fiscalização, e serão 

cadastrados e arquivados na Gerência de Fiscalização da AESA. 

 

11.3 - Notificação do Denunciante 
             
 Após a conclusão do processo, será encaminhada correspondência ao denunciante 

apresentando os resultados da vistoria e ações desenvolvidas pela AESA. 
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MODELOS DOS FORMULÁRIOS  

UTILIZADOS NA FISCALIZAÇÃO



 

 

 
ANEXO I 

12 - RELATÓRIO DE VISTORIA Nº. _______ 
1. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO VISTORIADO 
1.1. NOME OU RAZÃO SOCIAL: 
 

1.2. NOME DE FANTASIA: 
 
1.3. CPF /CNPJ: 
 

1.4. INSCRIÇÃO ESTADUAL/MUNICIPAL 
 

1.5. REPRESENTANTE LEGAL: 
 

1.6. CPF: 

2. ENDEREÇO DO EMPREENDIMENTO VISTORIADO 
2.1. ENDEREÇO (Rua, Número, Sala, etc.): 
 

2.2. BAIRRO: 
 

2.3. MUNICÍPIO: 
 

2.4. UF: 
 

2.5. CEP: 
 

2.6. ENDEREÇO ELETRÔNICO: 
 

2.7. TELEFONE / FAX / CELULAR: 
 

3. CARACTERÍSTICAS DO EMPREENDIMENTO VISTORIADO 
3.1. TIPO DE USO DA ÁGUA: 
 
3.2. OUTORGA: 
 (   ) Sim          (   )Não 

3.3. Nº DA OUTORGA: 
 

3.4. EMISSÃO: 
 

3.5. VALIDADE: 
 

3.6. COORDENADAS GEOGRÁFICAS: 
LATITUDE...:  
LONGITUDE...: 

3.7. FONTE HÍDRICA: 
 

3.8. BACIA HIDROGRÁFICA 
 
3.9. DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: 
 

3.10. NOME DA PESSOA DE CONTATO: 
 

3.11. FUNÇÃO / CARGO: 
 

4. OBSERVAÇÕES DA VISTORIA 
4.1. DATA DA VISTORIA: 
 

4.2. DATA DA EMISSÃO DO RELATÓRIO: 
 

4.3. ANOTAÇÕES: 
 

4.4. AGENTE FISCAL: 
 

4.5. SETOR: 
 

4.6. FUNÇÃO: 
 

4.7. ASSINATURA DO AGENTE FISCAL: 
 
 

Instruções para Preenchimento do RELATÓRIO DE VISTORIA 



 

 

 
1ª Parte: IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO VISTORIADO 
•

 Campo 1.1 - Preencher com nome ou a razão social da empresa; 
•

 Campo 1.2 - Preencher com o apelido ou o nome de fantasia; 
•

 Campo 1.3 - Preencher com o número de inscrição do usuário ou da empresa no cadastro nacional de 
contribuintes na Receita Federal (CPF ou CNPJ); 

•

 Campo 1.4 - Preencher com número de inscrição da empresa no cadastro estadual ou municipal de 
contribuintes. 

 
2ª Parte: ENDEREÇO DO EMPREENDIMENTO VISTORIADO 
•

 Campo 2.1 - Preencher com o endereço completo, abreviando, se necessário, contendo o nome da rua 
ou avenida, número do imóvel, número da sala, etc.; 

•

 Campo 2.2 - Preencher com o nome do bairro ou distrito onde se localiza o logradouro, abreviando, 
se necessário; 

•

 Campo 2.3 - Preencher com o nome do município; 
•

 Campo 2.4 - Preencher com a sigla da Unidade da Federação; 
•

 Campo 2.5 - Preencher com Código de Endereço Postal (CEP); 
•

 Campo 2.6 - Preencher com o endereço eletrônico (e-mail) do Autuado; 
•

 Campo 2.7 - Preencher com o número do telefone, FAX e/ou Celular do Autuado. 
 
3ª Parte: CARACTERÍSTICAS DO EMPREENDIMENTO VISTORIADO 
•

 Campo 3.1 - Preencher com a finalidade do uso da água no empreendimento e ou estabelecimento 
Autuado; 

•

 Campo 3.2 - Preencher SIM, se existir OUTORGA, ou preencher NÃO, se não existir OUTORGA. 
Se a resposta for sim, responda os campos 3.3 a 3.5; 

•

 Campo 3.3 - Preencher com o número do documento de OUTORGA do Empreendimento na AESA, 
caso este documento exista; 

•

 Campo 3.4 - Preencher com a data de emissão da OUTORGA do Empreendimento, caso o 
documento de outorga exista; 

•

 Campo 3.5 - Preencher com a data de validade da OUTORGA do Empreendimento, caso o 
documento de outorga exista; 

•

 Campo 3.6 - Preencher com as coordenadas geográficas do Empreendimento; 
•

 Campo 3.7 - Preencher com o nome da fonte hídrica de onde é retirada a água; 
•

 Campo 3.8 - Preencher com o nome da bacia hidrográfica, onde está situado o        empreendimento; 
•

 Campo 3.9 - Preencher com uma pequena descrição do tipo e características do empreendimento; 
•

 Campo 3.10 - Preencher com o nome do funcionário, representante ou responsável pelo contato no 
empreendimento vistoriado; 

•

 Campo 3.11 - Preencher com a função ou cargo do funcionário, representante ou responsável pelo 
contato no empreendimento vistoriado; 

 
4ª Parte: OBSERVAÇÕES DA VISTORIA 
•

 Campo 4.1- Preencher com a data da vistoria. 
•

 Campo 4.2- Preencher com a data de emissão do Relatório. 
•

 Campo 4.3- Preencher com a descrição das constatações verificadas durante a vistoria, bem como 
eventuais exigências do Agente Fiscal; 

•

 Campo 4.4- Preencher com o nome do Agente Fiscal da AESA, responsável pela emissão do 
Relatório de Vistoria; 

•

 Campo 4.5- Preencher com a denominação setor da AESA ao qual pertence o Agente Fiscal; 
•

 Campo 4.6- Preencher com a função ou cargo do Agente Fiscal na AESA; 
•

 Campo 4.7- Preencher com a assinatura do Agente Fiscal da AESA; 



 

 

ANEXO II  
13 - AUTO DE CONSTATAÇÃO Nº. _______ 

1. IDENTIFICAÇÃO DO USUÁRIO NOTIFICADO 
1.1. NOME OU RAZÃO SOCIAL: 
 

1.2. CPF /CNPJ: 
 

1.3. INSCRIÇÃO ESTADUAL/MUNICIPAL: 
 

1.4. REPRESENTANTE LEGAL: 
 

1.5. CPF: 

2. ENDEREÇO DO EMPREENDIMENTO  
2.1. ENDEREÇO (Rua, Número, Sala, etc.): 
 

2.2. BAIRRO: 
 

2.3. MUNICÍPIO: 
 

2.4. UF: 
 

2.5. CEP: 
 

2.6. ENDEREÇO ELETRÔNICO: 
 

2.7. TELEFONE / FAX / CELULAR: 
 

3. CARACTERÍSTICAS DO EMPREENDIMENTO 
3.1. TIPO DE USO: 
 

3.2. FONTE HÍDRICA: 
 

3.3. OUTORGA 
(   ) Sim          (   )Não 

3.4. Nº. DA OUTORGA: 
 

3.5. EMISSÃO: 
 

3.6. VALIDADE: 
 

3.7. COORDENADAS GEOGRÁFICAS: 
LATITUDE...:  
LONGITUDE...: 

3.8. BACIA HIDROGRÁFICA: 
 

4. CONDIÇÕES DA NOTIFICAÇÃO 
Pela Fiscalização da Agencia Executiva de Gestão das Águas do Estado da Paraíba - AESA 
foram constatadas as irregularidades abaixo especificadas, ficando desde já, V.Sa., 
NOTIFICADO a ____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ no prazo máximo de _________ 
(__________________) dias úteis, a contar da emissão deste AUTO, sob pena de aplicação das 
penalidades previstas na Legislação Estadual dos Recursos Hídricos. 
 
5. CARACTERIZAÇÃO DE IRREGULARIDADE 
Aos _____ (___________________) dias do mês de _______________________, de ________________ 
às _______________ horas, em visita de inspeção técnica, constatamos a (s) irregularidade(s): 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
enquadrada no art. 5º., inciso IV da Lei 7.779, de 07 de julho de 2005, e ainda  nas disposições 
dos Decretos nº. 19.260 e 19.258 de 31 de outubro de 1997 e Decreto nº. 26.224 de 14 de 
setembro de 2005. 

___________________________, ________ de _____________ de ___________. 
__________________________________________________ 

Agente Fiscal 
6. RECIBO 
Recebi a 1ª Via deste AUTO DE CONSTATAÇÃO, com efeito, de NOTIFICAÇÃO, às 
____________  horas do dia ________ de _____________ de ___________. 
 
NOME _____________________________________________________ RG NO ________________________ 
 
_________________________________________              __________________________________________ 

ASSINATURA                                                                                TESTEMUNHA 
OBSERVAÇÕES: ____________________________________________________________________________ 
 



 

 

 
Instruções para Preenchimento do AUTO DE CONSTATAÇÃO 
 
1ª Parte: IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO VISTORIADO 
 
•

 Campo 1.1 - Preencher com nome ou a razão social da empresa; 
•

 Campo 1.2 - Preencher com o número de inscrição do usuário ou da empresa no cadastro nacional de 
contribuintes na Receita Federal (CPF ou CNPJ); 

•

 Campo 1.3 - Preencher com número de inscrição da empresa no cadastro estadual ou municipal de 
contribuintes. 

 
2ª Parte: ENDEREÇO DO EMPREENDIMENTO  
•

 Campo 2.1 - Preencher com o endereço completo, abreviando, se necessário, contendo o nome da rua, 
avenida, número do imóvel, número da sala, etc.; 

•

 Campo 2.2 - Preencher com o nome do bairro ou distrito onde se localiza o logradouro, abreviando, 
se necessário; 

•

 Campo 2.3 - Preencher com o nome do município; 
•

 Campo 2.4 - Preencher com a sigla da Unidade da Federação; 
•

 Campo 2.5 - Preencher com Código de Endereço Postal (CEP); 
•

 Campo 2.6 - Preencher com o endereço eletrônico (e-mail) do Autuado; 
•

 Campo 2.7 - Preencher com o número do telefone, FAX e/ou Celular do Autuado. 
 
3ª Parte: CARACTERÍSTICAS DO EMPREENDIMENTO  
•

 Campo 3.1 - Preencher com a finalidade do uso da água no empreendimento e ou estabelecimento 
Autuado; 

•

 Campo 3.2 - Preencher com o nome da fonte hídrica de onde é retirada a água; 
•

 Campo 3.3 - Preencher SIM, se existir OUTORGA, ou preencher NÃO, se não existir OUTORGA. 
Se a resposta for sim, responda os campos 3.4 a 3.6, porém, se for não, prossiga a partir do campo 
3.7; 

•

 Campo 3.4 - Preencher com o número do documento de OUTORGA do Empreendimento na AESA, 
caso este documento exista; 

•

 Campo 3.5 - Preencher com a data de emissão da OUTORGA do Empreendimento, caso o 
documento de outorga exista; 

•

 Campo 3.6 - Preencher com a data de validade da OUTORGA do Empreendimento, caso o 
documento de outorga exista; 

•

 Campo 3.7 - Preencher com as coordenadas geográficas do Empreendimento; 
•

 Campo 3.8 - Preencher com o nome da bacia hidrográfica, onde está situado o empreendimento. 
 
4ª Parte: OBSERVAÇÕES DA VISTORIA 
•

 Campo 4 - Preencher com a descrição das notificações das irregularidades constatadas e o prazo 
máximo para corrigi-las. 
 

5ª Parte: CARACTERIZAÇÃO DE IRREGULARIDADE 
•

 Campo 5 - Preencher com a data e horário da inspeção técnica, a descrição das irregularidades 
constatadas, data de emissão do AUTO DE CONSTATAÇÃO e a assinatura do Agente Fiscal. 
 

6ª Parte: RECIBO 
•

 Campo 6 - Preencher com horário e data  da entrega da notificação, o nome, o número do documento 
de identidade e a assinatura do autuado, responsável ou representante do empreendimento, a 
assinatura de uma testemunha e alguma observação que se faça necessária. 



 

 

ANEXO III 
14 - AUTO DE INTIMAÇÃO Nº. _______ 

1. IDENTIFICAÇÃO DO AUTUADO 
1.1. NOME OU RAZÃO SOCIAL: 
 

1.2. CPF /CNPJ: 
 

1.3. INSCRIÇÃO ESTADUAL/MUNICIPAL: 
 

1.5. REPRESENTANTE LEGAL: 
 

1.6. CPF: 

2. ENDEREÇO DO EMPREENDIMENTO  
2.1. ENDEREÇO (Rua, Número, Sala, etc.): 
 

2.2. BAIRRO: 
 

2.3. MUNICÍPIO: 
 

2.4. UF: 
 

2.5. CEP: 
 

2.6. ENDEREÇO ELETRÔNICO: 
 

2.7. TELEFONE / FAX / CELULAR: 
 

3. CARACTERÍSTICAS DO EMPREENDIMENTO 
3.1. TIPO DE USO: 
 
3.2. COORDENADAS GEOGRÁFICAS: 
LATITUDE...:  
LONGITUDE...: 

3.3. FONTE HÍDRICA: 
 

3.4. BACIA HIDROGRÁFICA 
 
4. DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA DE INFRAÇÃO 
4.1. LOCAL: 
 

4.2. DATA: 
 

4.3. HORA: 
 

4.4. DESCRIÇÃO: 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
 

5. CONDIÇÕES DE INTIMAÇÃO 
Com fundamento na legislação federal e estadual que rege a utilização dos Recursos 
Hídricos no Estado da Paraíba fica V.S.ª intimado a:  

1) ____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 
2) Dentro do prazo de ___________ (___________________) dias úteis. 

 
ASSINATURA DO AGENTE FISCAL: 
 

ASSINATURA DO AUTUADO / REPRESENTANTE: 

 



 

 

 

 

 

Instruções para Preenchimento do AUTO DE INTIMAÇÃO 
 
1ª Parte: IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO VISTORIADO 
 
•

 Campo 1.1 - Preencher com nome ou a razão social da empresa; 
•

 Campo 1.2 - Preencher com o número de inscrição do usuário ou da empresa no cadastro 
nacional de contribuintes na Receita Federal (CPF ou CNPJ); 

•

 Campo 1.3 - Preencher com número de inscrição da empresa no cadastro estadual ou 
municipal de contribuintes. 

 
2ª Parte: ENDEREÇO DO EMPREENDIMENTO VISTORIADO 
•

 Campo 2.1 - Preencher com o endereço completo, abreviando, se necessário, contendo o 
nome da rua, avenida, número do imóvel, número da sala, etc.; 

•

 Campo 2.2 - Preencher com o nome do bairro ou distrito onde se localiza o logradouro, 
abreviando, se necessário; 

•

 Campo 2.3 - Preencher com o nome do município; 
•

 Campo 2.4 - Preencher com a sigla da Unidade da Federação; 
•

 Campo 2.5 - Preencher com Código de Endereço Postal (CEP); 
•

 Campo 2.6 - Preencher com o endereço eletrônico (e-mail) do Autuado; 
•

 Campo 2.7 - Preencher com o número do telefone, FAX e/ou Celular do Autuado. 
 
3ª Parte: CARACTERÍSTICAS DO EMPREENDIMENTO VISTORIADO 
•

 Campo 3.1 - Preencher com a finalidade do uso da água no empreendimento e ou 
estabelecimento Autuado; 

•

 Campo 3.2 - Preencher com as coordenadas geográficas do Empreendimento; 
•

 Campo 3.3 - Preencher com o nome da fonte hídrica de onde é retirada a água; 
•

 Campo 3.4 - Preencher com o nome da bacia hidrográfica, onde está situado o 
empreendimento; 

 
4ª Parte: DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA DE INFRAÇÃO 
•

 Campo 4.1 - Preencher com local da ocorrência de infração; 
•

 Campo 4.2 - Preencher com a data da ocorrência de infração; 
•

 Campo 4.3 - Preencher com a hora da ocorrência de infração; 
•

 Campo 4.4 - Preencher com a descrição da ocorrência de infração 
 
5ª Parte: CONDIÇÕES DE INTIMAÇÃO 
 
•

 Campo 5 - Preencher com a descrição dos procedimentos objeto da intimação, com o prazo 
previamente estipulado, a assinatura do Agente Fiscal da AESA e a assinatura do autuado, 
representante ou responsável pelo no empreendimento; 

 
 
 



 

 

ANEXO IV 
15 - TERMO DE COMPROMISSO Nº.___________ 

1. IDENTIFICAÇÃO DO USUÁRIO NOTIFICADO 
1.1. NOME OU RAZÃO SOCIAL: 
 

1.2. CPF /CNPJ: 
 

1.3. INSCRIÇÃO ESTADUAL/MUNICIPAL: 
 

1.4. REPRESENTANTE LEGAL: 
 

1.5. CPF: 

2. ENDEREÇO DO EMPREENDIMENTO  
2.1. ENDEREÇO (Rua, Número, Sala, etc.): 
 

2.2. BAIRRO: 
 

2.3. MUNICÍPIO: 
 

2.4. UF: 
 

2.5. CEP: 
 

2.6. ENDEREÇO ELETRÔNICO: 
 

2.7. TELEFONE / FAX / CELULAR: 
 

3. CARACTERÍSTICAS DO EMPREENDIMENTO 
3.1. TIPO DE USO: 
 

3.2. FONTE HÍDRICA: 
 

3.3. OUTORGA 
(   ) Sim          (   )Não 

3.4. Nº. DA OUTORGA: 
 

3.5. EMISSÃO: 
 

3.6. VALIDADE: 
 

3.7. COORDENADAS GEOGRÁFICAS: 
LATITUDE...:  
LONGITUDE...: 

3.8. BACIA HIDROGRÁFICA: 
 

4. CARACTERIZAÇÃO DA IRREGULARIDADE 
Pela Fiscalização da Agencia Executiva de Gestão das Águas do Estado da Paraíba - AESA 
foram constatadas as irregularidades abaixo especificadas: 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 

5. DO COMPROMISSO 
Pelo presente termo o autuado ou o representante pelo Empreendimento se compromete a 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 

___________________________, ________ de _____________ de ___________. 

NOME DO AGENTE FISCAL: 
 

SETOR: 
 

FUNÇÃO: 
 

ASSINATURA DO AGENTE FISCAL: 
 
NOME DO REPRESENTANTE DO EMPREENDIMENTO 
 

FUNÇÃO: 
 

ASSINATURA DO AGENTE FISCAL: 
 
5. TESTEMUNHAS 
NOME ASSINATURA RG 

NOME ASSINATURA RG 



 

 

 

Instruções para Preenchimento do TERMO DE COMPROMISSSO 
 
1ª Parte: IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO VISTORIADO 
•

 Campo 1.1 - Preencher com nome ou a razão social da empresa; 
•

 Campo 1.2 - Preencher com o número de inscrição do usuário ou da empresa no cadastro nacional de 
contribuintes na Receita Federal (CPF ou CNPJ); 

•

 Campo 1.3 - Preencher com número de inscrição da empresa no cadastro estadual ou municipal de 
contribuintes. 

 
2ª Parte: ENDEREÇO DO EMPREENDIMENTO VISTORIADO 
•

 Campo 2.1 - Preencher com o endereço completo, abreviando, se necessário, contendo o nome da rua, 
avenida, número do imóvel, número da sala, etc.; 

•

 Campo 2.2 - Preencher com o nome do bairro ou distrito onde se localiza o logradouro, abreviando, 
se necessário; 

•

 Campo 2.3 - Preencher com o nome do município; 
•

 Campo 2.4 - Preencher com a sigla da Unidade da Federação; 
•

 Campo 2.5 - Preencher com Código de Endereço Postal (CEP); 
•

 Campo 2.6 - Preencher com o endereço eletrônico (e-mail) do Autuado; 
•

 Campo 2.7 - Preencher com o número do telefone, FAX e/ou Celular do Autuado. 
 
3ª Parte: CARACTERÍSTICAS DO EMPREENDIMENTO VISTORIADO 
•

 Campo 3.1 - Preencher com a finalidade do uso da água no empreendimento e ou estabelecimento 
Autuado; 

•

 Campo 3.2 - Preencher com o nome da fonte hídrica de onde é retirada a água; 
•

 Campo 3.3 - Preencher SIM, se existir OUTORGA, ou preencher NÃO, se não existir OUTORGA. 
Se a resposta for sim, responda os campos 3.4 a 3.6, porém, se for não, prossiga a partir do campo 
3.7; 

•

 Campo 3.4 - Preencher com o número do documento de OUTORGA do Empreendimento na AESA, 
caso este documento exista; 

•

 Campo 3.5 - Preencher com a data de emissão da OUTORGA do Empreendimento, caso o 
documento de outorga exista; 

•

 Campo 3.6 - Preencher com a data de validade da OUTORGA do Empreendimento, caso o 
documento de outorga exista; 

•

 Campo 3.7 - Preencher com as coordenadas geográficas do Empreendimento; 
•

 Campo 3.8 - Preencher com o nome da bacia hidrográfica, onde está situado o empreendimento; 
 
4ª Parte: CARACTERIZAÇÃO DE IRREGULARIDADE 
•

 Campo 4 - Preencher com a descrição das irregularidades constatadas. 
 
5ª Parte: DO COMPROMISSO 
•

 Campo 5 - Preencher com a descrição dos termos acordados entre as partes e os nomes, funções e 
assinaturas do Agente Fiscal e do Autuado, representante ou responsável pelo empreendimento. 

 
6ª Parte: TESTEMUNHAS 
•

 Campo 6 - Preencher com o nome, o numero do documento de identidade e a assinatura de duas 
testemunhas. 

 



 

 

ANEXO V 
16 - AUTO DE INFRAÇÃO COM ADVERTÊNCIA Nº.________  

1. IDENTIFICAÇÃO DO USUÁRIO INFRATOR 
1.1. NOME OU RAZÃO SOCIAL: 
 

1.2. CPF /CNPJ: 
 

1.3. INSCRIÇÃO ESTADUAL/MUNICIPAL: 
 

1.4. REPRESENTANTE LEGAL: 
 

1.5. CPF: 

2. ENDEREÇO DO EMPREENDIMENTO  
2.1. ENDEREÇO (Rua, Número, Sala, etc.): 
 

2.2. BAIRRO: 
 

2.3. MUNICÍPIO: 
 

2.4. UF: 
 

2.5. CEP: 
 

2.6. ENDEREÇO ELETRÔNICO: 
 

2.7. TELEFONE / FAX / CELULAR: 
 

3. CARACTERÍSTICAS DO EMPREENDIMENTO 
3.1. TIPO DE USO: 
 

3.2. FONTE HÍDRICA: 
 

3.3. OUTORGA 
(   ) Sim          (   )Não 

3.4. Nº. DA OUTORGA: 
 

3.5. EMISSÃO: 
 

3.6. VALIDADE: 
 

3.7. COORDENADAS GEOGRÁFICAS: 
LATITUDE...:  
LONGITUDE...: 

3.8. BACIA HIDROGRÁFICA: 
 

4. INFORMAÇÕES DO AUTO DE CONSTATAÇÃO 
4.1. Nº. do AUTO DE CONSTATAÇÃO: 
 

4.2. DATA DO AUTO DE CONSTATAÇÃO: 
 

5. CARACTERIZAÇÃO DA AUTUAÇÃO  
Aos _____ (_____________) dias do mês de _________ de _________, às __________ horas, em visita 
de inspeção técnica, e através de um AUTO DE CONSTATAÇÃO verificamos a(s) seguinte(s) 
irregularidade(s): _________________________________________________________________________ 
enquadrada(s) no_________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
Pelo não atendimento às determinações da AESA, é lavrado o presente AUTO DE INFRAÇÃO, 
que implica em ADVERTÊNCIA POR ESCRITO, ficando o autuado, desde já, ciente de que a 
reincidência desta infração ocasionará a aplicação das penalidades previstas na legislação 
que regulamenta o uso de recursos hídricos. 

João Pessoa, ________ de ________________________ de ___________. 
 

________________________________________________________ 
Gerência de Fiscalização 

6. RECIBO 
Recebi a 1ª  Via deste AUTO DE INFRAÇÃO, às ____________ horas do dia ________ de 
_____________ de ___________. 
NOME _____________________________________________________ RG NO ________________________ 
 
_________________________________________              __________________________________________ 

ASSINATURA                                                                                TESTEMUNHA 
 
OBSERVAÇÕES: O infrator deve apresentar à Agencia Executiva de Gestão das Águas 
protocolo de solicitação da Outorga no prazo máximo de 10(dez) dias úteis a partir do 
recebimento do AUTO DE INFRAÇÃO.  



 

 

 

Instruções para Preenchimento do AUTO DE INFRAÇÃO COM ADVERTÊNCIA  
 
1ª Parte: IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO VISTORIADO 
 
•

 Campo 1.1 - Preencher com nome ou a razão social da empresa; 
•

 Campo 1.2 - Preencher com o número de inscrição do usuário ou da empresa no cadastro nacional de 
contribuintes na Receita Federal (CPF ou CNPJ); 

•

 Campo 1.3 - Preencher com número de inscrição da empresa no cadastro estadual ou municipal de 
contribuintes. 

 
2ª Parte: ENDEREÇO DO EMPREENDIMENTO VISTORIADO 
•

 Campo 2.1 - Preencher com o endereço completo, abreviando, se necessário, contendo o nome da rua, 
avenida, número do imóvel, número da sala, etc.; 

•

 Campo 2.2 - Preencher com o nome do bairro ou distrito onde se localiza o logradouro, abreviando, 
se necessário; 

•

 Campo 2.3 - Preencher com o nome do município; 
•

 Campo 2.4 - Preencher com a sigla da Unidade da Federação; 
•

 Campo 2.5 - Preencher com Código de Endereço Postal (CEP); 
•

 Campo 2.6 - Preencher com o endereço eletrônico (e-mail) do Autuado; 
•

 Campo 2.7 - Preencher com o número do telefone, FAX e/ou Celular do Autuado. 
 
3ª Parte: CARACTERÍSTICAS DO EMPREENDIMENTO VISTORIADO 
•

 Campo 3.1 - Preencher com a finalidade do uso da água no empreendimento e ou estabelecimento 
Autuado; 

•

 Campo 3.2 - Preencher com o nome da fonte hídrica de onde é retirada a água; 
•

 Campo 3.3 - Preencher SIM, se existir OUTORGA, ou preencher NÃO, se não existir OUTORGA. 
Se a resposta for sim, responda os campos 3.4 a 3.6, porém, se for não, prossiga a partir do campo 
3.7; 

•

 Campo 3.4 - Preencher com o número do documento de OUTORGA do Empreendimento na AESA, 
caso este documento exista; 

•

 Campo 3.5 - Preencher com a data de emissão da OUTORGA do Empreendimento, caso o 
documento de outorga exista; 

•

 Campo 3.6 - Preencher com a data de validade da OUTORGA do Empreendimento, caso o 
documento de outorga exista; 

•

 Campo 3.7 - Preencher com as coordenadas geográficas do Empreendimento; 
•

 Campo 3.8 - Preencher com o nome da bacia hidrográfica, onde está situado o empreendimento. 
 
4ª Parte: INFORMAÇÕES DO AUTO DE CONSTATAÇÃO 
•

 Campo 4.1 - Preencher com o número do auto de constatação; 
•

 Campo 4.2 - Preencher com a data de emissão do auto de constatação. 
 
5ª Parte: CARACTERIZAÇÃO DA AUTUAÇÃO 
•

 Campo 5 - Preencher com a data e horário da inspeção técnica, a descrição das irregularidades 
constatadas, data de emissão do AUTO DE INFRAÇÃO COM PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA 
e a assinatura do Gerente Executivo  de Fiscalização. 

 
6ª Parte: RECIBO 
•

 Campo 6 - Preencher com a data e horário da entrega do auto de infração, o nome, o numero do 
documento de identidade e a assinatura do autuado, responsável ou representante do empreendimento 
e a assinatura de uma testemunha. 



 

 

ANEXO VI 
17 - AUTO DE INFRAÇÃO COM PENALIDADE DE MULTA Nº._________ 

1. IDENTIFICAÇÃO DO USUÁRIO INFRATOR 
1.1. NOME OU RAZÃO SOCIAL: 
 

1.2. CPF /CNPJ: 
 

1.3. INSCRIÇÃO ESTADUAL/MUNICIPAL: 
 

1.4. REPRESENTANTE LEGAL: 
 

1.5. CPF: 

2. ENDEREÇO DO EMPREENDIMENTO  
2.1. ENDEREÇO (Rua, Número, Sala, etc.): 
 

2.2. BAIRRO: 
 

2.3. MUNICÍPIO: 
 

2.4. UF: 
 

2.5. CEP: 
 

2.6. ENDEREÇO ELETRÔNICO: 
 

2.7. TELEFONE / FAX / CELULAR: 
 

3. CARACTERÍSTICAS DO EMPREENDIMENTO 
3.1. TIPO DE USO: 
 

3.2. FONTE HÍDRICA: 
 

3.3. OUTORGA 
(   ) Sim          (   )Não 

3.4. Nº. DA OUTORGA: 
 

3.5. EMISSÃO: 
 

3.6. VALIDADE: 
 

3.7. COORDENADAS GEOGRÁFICAS: 
LATITUDE...:  
LONGITUDE...: 

3.8. BACIA HIDROGRÁFICA: 
 

4. INFORMAÇÕES DO AUTO DE CONSTATAÇÃO 
4.1. Nº. do AUTO DE CONSTATAÇÃO: 
 

4.2. DATA DO AUTO DE CONSTATAÇÃO: 
 

5. CARACTERIZAÇÃO DA AUTUAÇÃO  
Aos _____ (_____________) dias do mês de _________ de _________, às __________ horas, em visita 
de inspeção técnica, e através de um AUTO DE CONSTATAÇÃO verificamos a(s) seguinte(s) 
irregularidade(s): _________________________________________________________________________ 
enquadrada(s) no art._____________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
Pelo não atendimento às determinações da AESA, é lavrado o presente AUTO DE INFRAÇÃO, 
que implica em MULTA no valor correspondente a __________ UFR-PB, a ser recolhido de 
acordo com o guia de recolhimento de multa da AESA. O pagamento a que se refere o 
presente AUTO  deverá ser comprovado junto à AESA, no prazo de até 30 (trinta) dias do seu 
recebimento, podendo o autuado, no mesmo prazo, recorrer administrativamente à multa 
imposta, apresentado recurso via processual a AESA. 
A multa estipulada neste AUTO, tem natureza jurídica de TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL, e 
a falta do seu pagamento, implica na inscrição do débito na Dívida Ativa do Estado e a 
conseqüente cobrança judicial nos termos da Lei Federal 6.830/80, além de outros dispositivos 
legais atinentes à matéria. 

João Pessoa, ________ de ________________________ de ___________. 
 

________________________________________________________ 
Gerência de Fiscalização 

6. RECIBO 
Recebi a 1ª  Via deste AUTO DE INFRAÇÃO, às ____________ horas do dia ________ de 
_____________ de ___________. 
NOME _____________________________________________________ RG NO ________________________ 
 
_________________________________________              __________________________________________ 

ASSINATURA                                                                                TESTEMUNHA 



 

 

 
 
Instruções para Preenchimento do AUTO DE INFRAÇÃO COM PENALIDADE DE MULTA  
 
1ª Parte: IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO VISTORIADO 
•

 Campo 1.1 - Preencher com nome ou a razão social da empresa; 
•

 Campo 1.2 - Preencher com o número de inscrição do usuário ou da empresa no cadastro nacional de 
contribuintes na Receita Federal (CPF ou CNPJ); 

•

 Campo 1.3 - Preencher com número de inscrição da empresa no cadastro estadual ou municipal de 
contribuintes. 

 
2ª Parte: ENDEREÇO DO EMPREENDIMENTO VISTORIADO 
•

 Campo 2.1 - Preencher com o endereço completo, abreviando, se necessário, contendo o nome da rua, 
avenida, número do imóvel, número da sala, etc.; 

•

 Campo 2.2 - Preencher com o nome do bairro ou distrito onde se localiza o logradouro, abreviando, 
se necessário; 

•

 Campo 2.3 - Preencher com o nome do município; 
•

 Campo 2.4 - Preencher com a sigla da Unidade da Federação; 
•

 Campo 2.5 - Preencher com Código de Endereço Postal (CEP); 
•

 Campo 2.6 - Preencher com o endereço eletrônico (e-mail) do Autuado; 
•

 Campo 2.7 - Preencher com o número do telefone, FAX e/ou Celular do Autuado. 
 
3ª Parte: CARACTERÍSTICAS DO EMPREENDIMENTO VISTORIADO 
•

 Campo 3.1 - Preencher com a finalidade do uso da água no empreendimento e ou estabelecimento 
Autuado; 

•

 Campo 3.2 - Preencher com o nome da fonte hídrica de onde é retirada a água; 
•

 Campo 3.3 - Preencher SIM, se existir OUTORGA, ou preencher NÃO, se não existir OUTORGA. 
Se a resposta for sim, responda os campos 3.4 a 3.6, porém, se for não, prossiga a partir do campo 
3.7; 

•

 Campo 3.4 - Preencher com o número do documento de OUTORGA do Empreendimento na AESA, 
caso este documento exista; 

•

 Campo 3.5 - Preencher com a data de emissão da OUTORGA do Empreendimento, caso o 
documento de outorga exista; 

•

 Campo 3.6 - Preencher com a data de validade da OUTORGA do Empreendimento, caso o 
documento de outorga exista; 

•

 Campo 3.7 - Preencher com as coordenadas geográficas do Empreendimento; 
•

 Campo 3.8 - Preencher com o nome da bacia hidrográfica, onde está situado o empreendimento. 
 
4ª Parte: INFORMAÇÕES DO AUTO DE CONSTATAÇÃO 
•

 Campo 4.1 - Preencher com o número do auto de constatação; 
•

 Campo 4.2 - Preencher com a data de emissão do auto de constatação. 
 
5ª Parte: CARACTERIZAÇÃO DA AUTUAÇÃO 
•

 Campo 5 - Preencher com a data e horário da inspeção técnica, a descrição das irregularidades 
constatadas, o valor da multa em unidades de UFR-PB, data de emissão do AUTO DE INFRAÇÃO 
COM PENALIDADE DE MULTA e a assinatura do Gerente Executivo de Fiscalização. 

 
6ª Parte: RECIBO 
•

 Campo 6 - Preencher com a data e horário da entrega do auto de infração, o nome, o numero do 
documento de identidade e a assinatura do autuado, responsável ou representante do empreendimento 
e a assinatura de uma testemunha. 



 

 

ANEXO VII 
18 - TERMO DE APREENSÃO Nº. __________ 

1. INFORMAÇÕES SOBRE O PROPRIETÁRIO/RESPONSÁVEL DO OBJETO DA APREENSÃO 
1.1. NOME OU RAZÃO SOCIAL: 
 

1.2. CPF /CNPJ: 
 

1.3. INSCRIÇÃO ESTADUAL/MUNICIPAL: 
 

1.4. REPRESENTANTE LEGAL: 
 

1.5. CPF: 

2. ENDEREÇO DO EMPREENDIMENTO  
2.1. ENDEREÇO (Rua, Número, Sala, etc.): 
 

2.2. BAIRRO: 
 

2.3. MUNICÍPIO: 
 

2.4. UF: 
 

2.5. CEP: 
 

2.6. ENDEREÇO ELETRÔNICO: 
 

2.7. TELEFONE / FAX / CELULAR: 
 

3. CARACTERÍSTICAS DO EMPREENDIMENTO 
3.1. TIPO DE USO: 
 

3.2. FONTE HÍDRICA: 
 

3.3. OUTORGA 
(   ) Sim          (   )Não 

3.4. Nº. DA OUTORGA: 
 

3.5. EMISSÃO: 
 

3.6. VALIDADE: 
 

3.7. COORDENADAS GEOGRÁFICAS: 
LATITUDE...:  
LONGITUDE...: 

3.8. BACIA HIDROGRÁFICA: 
 

4. INFORMAÇÕES DO AUTO DE CONSTATAÇÃO 
4.1. Nº. do AUTO DE CONSTATAÇÃO: 
 

4.2. DATA DO AUTO DE CONSTATAÇÃO: 
 

5. CARACTERIZAÇÃO DA APREENSÃO 
Aos _____ (_____________) dias do mês de _________ de _______________, às __________ horas, foi 
aprendido o equipamento _________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
que se encontra recolhido no deposito da Agência Executiva de Gestão das Águas do 
Estado da Paraíba – AESA, situado na Av. Epitácio Pessoa, 1457, 2º andar – Bairro dos Estados, 
na cidade de João Pessoa/PB. A apreensão se deu em face da sua utilização como 
instrumento para a prática da infração. 
 
NOME DO AGENTE FISCAL: 
 

SETOR: 
 

FUNÇÃO: 
 

ASSINATURA DO AGENTE FISCAL: 
 
NOME DO REPRESENTANTE DO EMPREENDIMENTO 
 

FUNÇÃO: 
 

ASSINATURA DO AGENTE FISCAL: 
 
5. TESTEMUNHAS 
NOME ASSINATURA RG 

NOME ASSINATURA RG 

 



 

 

 

Instruções para preenchimento do TERMO DE APREENSÃO 
 
1ª Parte: IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO/RESPONSÁVEL 
      Campo 1.1 - Preencher com nome ou a razão social da empresa; 
•

 Campo 1.2 - Preencher com o número de inscrição do usuário ou da empresa no cadastro nacional de 
contribuintes na Receita Federal (CPF ou CNPJ); 

•

 Campo 1.3 - Preencher com número de inscrição da empresa no cadastro estadual ou municipal de 
contribuintes; 

•

 Campo 1.4 - Preencher com o nome do proprietário ou responsável pelo objeto de apreensão; 
•

 Campo 1.5 - Preencher com o CPF do proprietário ou responsável. 
 
2ª Parte: ENDEREÇO DO EMPREENDIMENTO  
•

 Campo 2.1 - Preencher com o endereço completo, abreviando, se necessário, contendo o nome da rua, 
avenida, número do imóvel, número da sala, etc.; 

•

 Campo 2.2 - Preencher com o nome do bairro, distrito ou comunidade rural onde se localiza o 
logradouro, abreviando, se necessário; 

•

 Campo 2.3 - Preencher com o nome do município; 
•

 Campo 2.4 - Preencher com a sigla da Unidade da Federação; 
•

 Campo 2.5 - Preencher com Código de Endereço Postal (CEP); 
•

 Campo 2.6 - Preencher com o endereço eletrônico (e-mail) do proprietário ou responsável; 
•

 Campo 2.7 - Preencher com o número do  FAX e/ou celular do proprietário ou responsável. 
 
3ª Parte: CARACTERÍSTICAS DO EMPREENDIMENTO  
•

 Campo 3.1 - Preencher com a finalidade do uso da água no empreendimento e ou estabelecimento 
Autuado; 

•

 Campo 3.2 - Preencher com o nome da fonte hídrica de onde é captada a água; 
•

 Campo 3.3 - Preencher SIM, se existir OUTORGA, ou NÃO, se não existir OUTORGA. Se a 
resposta for sim, responda os campos 3.4 a 3.6; 

•

 Campo 3.4 - Preencher com o número do documento de OUTORGA do Empreendimento na AESA, 
caso este documento exista; 

•

 Campo 3.5 - Preencher com a data de emissão da OUTORGA do Empreendimento, caso o 
documento de outorga exista; 

•

 Campo 3.6 - Preencher com a data de validade da OUTORGA do Empreendimento, caso o 
documento de outorga exista; 

•

 Campo 3.7 - Preencher com as coordenadas geográficas do Empreendimento; 
•

 Campo 3.8 - Preencher com o nome da bacia hidrográfica, onde está situado o empreendimento. 
 
4ª Parte: INFORMAÇÕES DO AUTO DE CONSTATAÇÃO 
      Campo 4.1 - Preencher com o número do Auto de Constatação; 
•

 Campo 4.2 - Preencher com a data do Auto que gerou o Termo. 
 
5ª Parte: CARACTERIZAÇÃO DA APREENSÃO 
•

 Campo 5.0 - Preencher com a data e hora da apreensão, com a descrição do objeto apreendido; nome, 
função e assinatura do Agente Fiscal e nome, função e assinatura do proprietário ou responsável do 
objeto da apreensão. 

 
6ª Parte: TESTEMUNHAS 
      Campo 6.0 - Preencher com o nome, assinatura e número do RG de duas testemunhas.  
 
 



 

 

ANEXO VIII 
19 - EMBARGO PROVISÓRIO Nº. _________ 

1. IDENTIFICAÇÃO DO USUÁRIO 
1.1. NOME OU RAZÃO SOCIAL: 
 

1.2. CPF /CNPJ: 
 

1.3. INSCRIÇÃO ESTADUAL/MUNICIPAL: 
 

1.4. REPRESENTANTE LEGAL: 
 

1.5. CPF: 

2. ENDEREÇO DO EMPREENDIMENTO  
2.1. ENDEREÇO (Rua, Número, Sala, etc.): 
 

2.2. BAIRRO: 
 

2.3. MUNICÍPIO: 
 

2.4. UF: 
 

2.5. CEP: 
 

2.6. ENDEREÇO ELETRÔNICO: 
 

2.7. TELEFONE / FAX / CELULAR: 
 

3. CARACTERÍSTICAS DO EMPREENDIMENTO 
3.1. TIPO DE USO: 
 

3.2. FONTE HÍDRICA: 
 

3.3. OUTORGA 
(   ) Sim          (   )Não 

3.4. Nº. DA OUTORGA: 
 

3.5. EMISSÃO: 
 

3.6. VALIDADE: 
 

3.7. COORDENADAS GEOGRÁFICAS: 
LATITUDE...:  
LONGITUDE...: 

3.8. BACIA HIDROGRÁFICA: 
 

4. INFORMAÇÕES DO AUTO DE CONSTATAÇÃO 
4.1. Nº. do AUTO DE CONSTATAÇÃO: 
 

4.2. DATA DO AUTO DE CONSTATAÇÃO: 
 

5. CARACTERIZAÇÃO DA AUTUAÇÃO  
Aos _____ (_____________) dias do mês de _________ de _________, às __________ horas, em visita 
de inspeção técnica, e através de um AUTO DE CONSTATAÇÃO verificamos a(s) seguinte(s) 
irregularidade(s): _________________________________________________________________________ 
enquadrada(s)____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
Em face de tais irregularidades fica o AUTUADO notificado para saná-las, no prazo de _____ 
(_____________) dias, devendo ser paralisadas as atividades e obras no Empreendimento, até 
que sejam concluídas as ações necessárias à eliminação das citadas irregularidades. 
 

João Pessoa, ________ de ________________________ de ___________. 
 

________________________________________________________ 
Gerente de Fiscalização 

6. RECIBO 
Recebi a 1ª Via deste EMBARGO PROVISÓRIO, às ____________ horas do dia ________ de 
_____________ de ___________. 
NOME _____________________________________________________ RG NO ________________________ 
 
_________________________________________              __________________________________________ 

ASSINATURA                                                                                TESTEMUNHA 
 
OBSERVAÇÕES: ____________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
 



 

 

 

Instruções para Preenchimento do EMBARGO PROVISÓRIO 
 
1ª Parte: IDENTIFICAÇÃO DO USUÁRIO 
•

 Campo 1.1 - Preencher com nome ou a razão social da empresa; 
•

 Campo 1.2 - Preencher com o número de inscrição do usuário ou da empresa no cadastro nacional de 
contribuintes na Receita Federal (CPF ou CNPJ); 

•

 Campo 1.3 - Preencher com número de inscrição da empresa no cadastro estadual ou municipal de 
contribuintes. 

 
2ª Parte: ENDEREÇO DO EMPREENDIMENTO 
•

 Campo 2.1 - Preencher com o endereço completo, abreviando, se necessário, contendo o nome da rua, 
avenida, número do imóvel, número da sala, etc.; 

•

 Campo 2.2 - Preencher com o nome do bairro ou distrito onde se localiza o logradouro, abreviando, 
se necessário; 

•

 Campo 2.3 - Preencher com o nome do município; 
•

 Campo 2.4 - Preencher com a sigla da Unidade da Federação; 
•

 Campo 2.5 - Preencher com Código de Endereço Postal (CEP); 
•

 Campo 2.6 - Preencher com o endereço eletrônico (e-mail) do Autuado; 
•

 Campo 2.7 - Preencher com o número do telefone, FAX e/ou Celular do Autuado. 
 
3ª Parte: CARACTERÍSTICAS DO EMPREENDIMENTO  
•

 Campo 3.1 - Preencher com a finalidade do uso da água no empreendimento e ou estabelecimento 
Autuado; 

•

 Campo 3.2 - Preencher com o nome da fonte hídrica de onde é retirada a água; 
•

 Campo 3.3 - Preencher SIM, se existir OUTORGA, ou preencher NÃO, se não existir OUTORGA. 
Se a resposta for sim, responda os campos 3.4 a 3.6, porém, se for não, prossiga a partir do campo 
3.7; 

•

 Campo 3.4 - Preencher com o número do documento de OUTORGA do Empreendimento na AESA, 
caso este documento exista; 

•

 Campo 3.5 - Preencher com a data de emissão da OUTORGA do Empreendimento, caso o 
documento de outorga exista; 

•

 Campo 3.6 - Preencher com a data de validade da OUTORGA do Empreendimento, caso o 
documento de outorga exista; 

•

 Campo 3.7 - Preencher com as coordenadas geográficas do Empreendimento; 
•

 Campo 3.8 - Preencher com o nome da bacia hidrográfica, onde está situado o empreendimento. 
 
4ª Parte: INFORMAÇÕES DO AUTO DE CONSTATAÇÃO 
•

 Campo 4.1 - Preencher com o número do auto de constatação; 
•

 Campo 4.2 - Preencher com a data de emissão do auto de constatação. 
 
5ª Parte: CARACTERIZAÇÃO DA AUTUAÇÃO 
•

  Campo 5 - Preencher com a data e horário da inspeção técnica, a descrição das     irregularidades 
constatadas, o prazo em dias do embargo provisório, a data de emissão do EMBARGO 
PROVISÓRIO e a assinatura do Gerente executivo  de Fiscalização. 

 
6ª Parte: RECIBO 
•

 Campo 6 - Preencher com a data e horário da entrega do auto de infração, o nome, o numero do 
documento de identidade e a assinatura do notificado, responsável ou representante do 
empreendimento e a assinatura de uma testemunha. 

 



 

 

ANEXO IX 
20 - EMBARGO DEFINITIVO Nº. __________ 

1. IDENTIFICAÇÃO DO USUÁRIO 
1.1. NOME OU RAZÃO SOCIAL: 
 

1.2. CPF /CNPJ: 
 

1.3. INSCRIÇÃO ESTADUAL/MUNICIPAL: 
 

1.4. REPRESENTANTE LEGAL: 
 

1.5. CPF: 

2. ENDEREÇO DO EMPREENDIMENTO  
2.1. ENDEREÇO (Rua, Número, Sala, etc.): 
 

2.2. BAIRRO: 
 

2.3. MUNICÍPIO: 
 

2.4. UF: 
 

2.5. CEP: 
 

2.6. ENDEREÇO ELETRÔNICO: 
 

2.7. TELEFONE / FAX / CELULAR: 
 

3. CARACTERÍSTICAS DO EMPREENDIMENTO 
3.1. TIPO DE USO: 
 

3.2. FONTE HÍDRICA: 
 

3.3. OUTORGA: 
(   ) Sim          (   )Não 

3.4. Nº. DA OUTORGA: 
 

3.5. EMISSÃO: 
 

3.6. VALIDADE: 
 

3.7. COORDENADAS GEOGRÁFICAS: 
LATITUDE...:  
LONGITUDE...: 

3.8. BACIA HIDROGRÁFICA: 
 

4. INFORMAÇÕES DO AUTO DE CONSTATAÇÃO 
4.1. Nº. do AUTO DE CONSTATAÇÃO: 
 

4.2. DATA DO AUTO DE CONSTATAÇÃO: 
 

5. CARACTERIZAÇÃO DA AUTUAÇÃO  
Aos _____ (_____________) dias do mês de _________ de _________, às __________ horas, em visita 
de inspeção técnica, e através de um AUTO DE CONSTATAÇÃO verificamos a(s) seguinte(s) 
irregularidade(s): _________________________________________________________________________ 
enquadrado_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
Em face de tais irregularidades fica o AUTUADO obrigado a partir da data do recebimento 
do embargo definitivo a __________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________. 

João Pessoa, ________ de ________________________ de ___________. 
 

________________________________________________________ 
Gerência de Fiscalização 

6. RECIBO 
Recebi a 1ª  Via deste EMBARGO DEFINITIVO, às ____________ horas do dia ________ de 
_____________ de ___________. 
NOME _____________________________________________________ RG NO ________________________ 
 
_________________________________________              __________________________________________ 

ASSINATURA                                                                                TESTEMUNHA 
 
OBSERVAÇÕES: ____________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
 



 

 

 

Instruções para Preenchimento do EMBARGO DEFINITIVO 
 
1ª Parte: IDENTIFICAÇÃO DO USUÁRIO 
•

 Campo 1.1 - Preencher com nome ou a razão social da empresa; 
•

 Campo 1.2 - Preencher com o número de inscrição do usuário ou da empresa no cadastro nacional de 
contribuintes na Receita Federal (CPF ou CNPJ); 

•

 Campo 1.3 - Preencher com número de inscrição da empresa no cadastro estadual ou municipal de 
contribuintes. 

 
2ª Parte: ENDEREÇO DO EMPREENDIMENTO 
•

 Campo 2.1 - Preencher com o endereço completo, abreviando, se necessário, contendo o nome da rua, 
avenida, número do imóvel, número da sala, etc.; 

•

 Campo 2.2 - Preencher com o nome do bairro ou distrito onde se localiza o logradouro, abreviando, 
se necessário; 

•

 Campo 2.3 - Preencher com o nome do município; 
•

 Campo 2.4 - Preencher com a sigla da Unidade da Federação; 
•

 Campo 2.5 - Preencher com Código de Endereço Postal (CEP); 
•

 Campo 2.6 - Preencher com o endereço eletrônico (e-mail) do Autuado; 
•

 Campo 2.7 - Preencher com o número do telefone, FAX e/ou Celular do Autuado. 
 
3ª Parte: CARACTERÍSTICAS DO EMPREENDIMENTO  
•

 Campo 3.1 - Preencher com a finalidade do uso da água no empreendimento e ou estabelecimento 
Autuado; 

•

 Campo 3.2 - Preencher com o nome da fonte hídrica de onde é retirada a água; 
•

 Campo 3.3 - Preencher SIM, se existir OUTORGA, ou preencher NÃO, se não existir OUTORGA. 
Se a resposta for sim, responda os campos 3.4 a 3.6, porém, se for não, prossiga a partir do campo 
3.7; 

•

 Campo 3.4 - Preencher com o número do documento de OUTORGA do Empreendimento na AESA, 
caso este documento exista; 

•

 Campo 3.5 - Preencher com a data de emissão da OUTORGA do Empreendimento, caso o 
documento de outorga exista; 

•

 Campo 3.6 - Preencher com a data de validade da OUTORGA do Empreendimento, caso o 
documento de outorga exista; 

•

 Campo 3.7 - Preencher com as coordenadas geográficas do Empreendimento; 
•

 Campo 3.8 - Preencher com o nome da bacia hidrográfica, onde está situado o empreendimento. 
 
4ª Parte: INFORMAÇÕES DO AUTO DE CONSTATAÇÃO 
•

  Campo 4.1 - Preencher com o número do auto de constatação; 
•

  Campo 4.2 - Preencher com a data de emissão do auto de constatação. 
 

5ª Parte: CARACTERIZAÇÃO DA AUTUAÇÃO 
•

 Campo 5 - Preencher com a data e horário da inspeção técnica, a descrição das irregularidades 
constatadas, a descrição das atividades e/ou obras embargadas, a data de emissão do EMBARGO 
DEFINITIVO e a assinatura do Gerência Executiva de Fiscalização. 
 

6ª Parte: RECIBO 
•

 Campo 6 - Preencher com a data e horário da entrega do auto de infração, o nome, o numero do 
documento de identidade e a assinatura do notificado, responsável ou representante do 
empreendimento  assinatura e nome de uma testemunha.



 

 

 
ANEXO X  

21 - REQUERIMENTO DE ABERTURA DO PROCESSO DE AUTUAÇÃO 
 

Ilmo. Senhor Presidente da Agência Executiva de Gestão das Águas do Estado da Paraíba – AESA, o 
agente fiscal abaixo identificado, vem solicitar a V. Exa. a abertura do processo de autuação para o abaixo referido, 
com base no art. 5º do inciso IV da lei 7.779, de 07/07/2005 e no decreto no 26.224, de 14/09/2005, conforme as 
informações apresentadas a seguir e a documentação anexa: 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DO AUTUADO 
1.1. NOME OU RAZÃO SOCIAL: 
 

1.2. CPF /CNPJ: 
 

1.3. INSCRIÇÃO ESTADUAL/MUNICIPAL: 
 

1.4. REPRESENTANTE LEGAL: 
 

1.5. CPF: 

2. ENDEREÇO DO EMPREENDIMENTO  
2.1. ENDEREÇO (Rua, Número, Sala, etc.): 
 

2.2. BAIRRO: 
 

2.3. MUNICÍPIO: 
 

2.4. UF: 
 

2.5. CEP: 
 

2.6. ENDEREÇO ELETRÔNICO: 
 

2.7. TELEFONE / FAX / CELULAR: 
 

3. CARACTERÍSTICAS DO EMPREENDIMENTO 
3.1. TIPO DE USO: 
 
3.2. COORDENADAS GEOGRÁFICAS: 
LATITUDE...:  
LONGITUDE...: 

3.3. FONTE HÍDRICA: 
 

3.4. BACIA HIDROGRÁFICA: 
 

4. DESCRIÇÃO SUCINTA DA OCORRÊNCIA 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
 
TIPO DO AUTO: 
 
NUMERO DO AUTO: 
 
AGENTE FISCAL:  
 
SETOR:  
 

 
Pede deferimento 

 
................................................................, .............. de ......................................de ................. 

 
 

.............................................................................................................. 
(assinatura do (a) Agente fiscalização 

 

 

 

 



 

 

 
Instruções para Preenchimento do REQUERIMENTO DE ABERTURA DO PROCESSO 
DE AUTUAÇÃO 
 
1ª Parte: IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO VISTORIADO 
•

 Campo 1.1 - Preencher com nome ou a razão social da empresa; 
•

 Campo 1.2 - Preencher com o número de inscrição do usuário ou da empresa no cadastro 
nacional de contribuintes na Receita Federal (CPF ou CNPJ); 

•

 Campo 1.3 - Preencher com número de inscrição da empresa no cadastro estadual ou 
municipal de contribuintes. 

 
2ª Parte: ENDEREÇO DO EMPREENDIMENTO VISTORIADO 
•

 Campo 2.1 - Preencher com o endereço completo, abreviando, se necessário, contendo o 
nome da rua, avenida, número do imóvel, número da sala, etc.; 

•

 Campo 2.2 - Preencher com o nome do bairro ou distrito onde se localiza o logradouro, 
abreviando, se necessário; 

•

 Campo 2.3 - Preencher com o nome do município; 
•

 Campo 2.4 - Preencher com a sigla da Unidade da Federação; 
•

 Campo 2.5 - Preencher com Código de Endereço Postal (CEP); 
•

 Campo 2.6 - Preencher com o endereço eletrônico (e-mail) do Autuado; 
•

 Campo 2.7 - Preencher com o número do telefone, FAX e/ou Celular do Autuado. 
 
3ª Parte: CARACTERÍSTICAS DO EMPREENDIMENTO VISTORIADO 
•

 Campo 3.1 - Preencher com a finalidade do uso da água no empreendimento e ou 
estabelecimento Autuado; 

•

 Campo 3.2 - Preencher com as coordenadas geográficas do Empreendimento; 
•

 Campo 3.3 - Preencher com o nome da fonte hídrica de onde é retirada a água; 
•

 Campo 3.4 - Preencher com o nome da bacia hidrográfica, onde está situado o 
empreendimento; 

 
4ª Parte: DESCRIÇÃO SUCINTA DA OCORRÊNCIA 
•

 Campo 4 - Preencher com uma descrição sucinta da ocorrência de infração, o tipo do auto, o 
numero do auto, o nome do agente fiscal e o setor do agente fiscal. 

 
5ª Parte: FINALIZAÇÃO   
•

 Campo 5 - Preencher com a data de preenchimento do requerimento e a assinatura do Agente 
Fiscal da AESA. 



 

 

 

 

 

 
GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA 

SECRETARIA  DE  ESTADO D0S  RECURSOS H ÍDR ICOS,  DO  MEIO  AMB IENTE,  E  DA  C IÊNC IA  E  TECNOLOG IA  -  SERHMACT 

AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA PARAÍBA –  AESA  
 

GUIA DE RECOLHIMENTO DA MULTA 
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL 

 
2. ENDEREÇO (Rua, Número, Sala, etc.) 

 
3. BAIRRO 

 
4. MUNICÍPIO 

 
5. UF 

 
6. CEP 

 
7. CPF / CNPJ 

 
8. INSCRIÇÃO ESTADUAL 

 
9. Nº. DO AUTO DE INFRAÇÃO 
 

10. DATA DE EMISSÃO 
 

11. VALOR DA MULTA (R$) 
 

12. DISCRIMINAÇÃO DA INFRAÇÃO 
 
 
13. LOCAL DE PAGAMENTO: 
Até ao vencimento realizar deposito exclusivamente nas agências do Banco do Brasil 

14. VENCIMENTO 
 

15. CEDENTE:  
Agência Executiva de Gestão das Águas do Estado da Paraíba - AESA 

16. CNPJ: 
07.529.125/0001-52 

17. AGÊNCIA 
1618-7 

18. INSTRUÇÕES 
 
Não receber após o vencimento. 
 
 
 
 
 
 
 
(Inserir o código de barra) 
 

19. CONTA CORRENTE 
10.199-0 

20. VALOR DO DOCUMENTO (R$) 
 

21. DESCONTO / ABATIMENTO 
- 

22. OUTRAS DEDUÇÕES 
- 

23. OUTROS ACRÉSCIMOS 
- 

24. VALOR COBRADO 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instruções para Preenchimento do GUIA DE RECOLHIMETO DA MULTA 
 
•

 Campo 1 - Preencher com nome ou a razão social da empresa; 
•

 Campo 2 - Preencher com o endereço completo, abreviando, se necessário, contendo o nome 
da rua, avenida, número do imóvel, número da sala, etc.; 

•

 Campo 3 - Preencher com o nome do bairro ou distrito onde se localiza o logradouro, 
abreviando, se necessário; 

•

 Campo 4 - Preencher com o nome do município; 
•

 Campo 5 - Preencher com a sigla da Unidade da Federação; 
•

  Campo 6 - Preencher com Código de Endereço Postal (CEP); 
•

 Campo 7 - Preencher com o número de inscrição do usuário ou da empresa no cadastro 
nacional de contribuintes na Receita Federa (CPF ou CNPJ); 

•

 Campo 8 - Preencher com número de inscrição da empresa no cadastro estadual ou municipal 
de contribuintes. 

•

 Campo 9 - Preencher com o número do auto de infração; 
•

 Campo 10 - Preencher com a data de emissão do auto de infração; 
•

 Campo 11 - Preencher com o valor da multa (R$); 
•

 Campo 12 - Preencher com a discriminação da infração; 
•

 Campo 13 - Preencher com o nome do local de pagamento; 
•

 Campo 14 - Preencher com a data do vencimento da multa; 
•

 Campo 15 - Preencher com o nome do cedente; 
•

 Campo 16 - Preencher com o CNPJ do cedente; 
•

 Campo 17 - Preencher com o número da agência bancária; 
•

 Campo 18 - Preencher com as instruções pertinentes ao guia de recolhimento; 
•

 Campo 19 - Preencher com o número da conta corrente; 
•

 Campo 20 - Preencher com o valor do documento (R$); 
•

 Campo 21 - Preencher com o valor do desconto / abatimento (R$); 
•

 Campo 22 - Preencher com o valor de outras deduções (R$); 
•

 Campo 23 - Preencher com o valor de outros acréscimos (R$); 
•

 Campo 24 - Preencher com o valor total cobrado (R$); 
 
 

 
 

 

 



 

 

ANEXO XII  
23 - FORMULÁRIO DE DENÚNCIA    

 
Ilmo. Senhor Presidente da Agência Executiva de Gestão das Águas do Estado da Paraíba – AESA venho 

através deste formulário apresentar uma denuncia de irregularidades na utilização de recursos hídricos, conforme as 
informações apresentadas a seguir e a documentação anexa: 

 

1. INFORMAÇÕES PRELIMINARES 
1.1. FORMA DE RECEPÇÃO DA DENÚNCIA 

 PESSOALMENTE                POR TELEFONE                POR E-MAIL 

 OUTROS MEIOS, QUAL? _______________________________________________ 
1.2. JÁ FEZ ESTA DENUNCIA EM OUTRA INSTITUIÇÃO? 

 NÃO                SIM, QUAL?________________________________ QUANDO?____________________ 

2. INFORMAÇÕES SOBRE A DENÚNCIA 
2.1. DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA: 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
 
2.2. ENDEREÇO DA OCORRÊNCIA (Rua, Número, Sala, etc.): 
 

2.3. BAIRRO: 
 

2.4. MUNICÍPIO: 
 

2.5. UF: 
 

2.6. CEP: 
 

2.7. PONTO DE REFERÊNCIA /ROTEIRO:  
 

3. INFORMAÇÕES SOBRE O DENUNCIANTE (Estas informações são facultativas)  
3.1. NOME: 
 

3.2. CPF /CNPJ: 

3.3. ENDEREÇO (Rua, Número, Sala, etc.): 
 

3.4. BAIRRO: 
 

3.5. MUNICÍPIO: 
 

3.6. UF: 
 

3.7. CEP: 
 

3.8. ENDEREÇO ELETRÔNICO: 
 

3.9. TELEFONE / FAX / CELULAR: 
 

 
................................................................, .............. de ......................................de ................. 

 
 

.............................................................................................................. 
(assinatura do denunciante) 

 

 

4. INFORMAÇÕES SOBRE O RESPONSÁVEL PELO REGISTRO DA DENUNCIA 
(Preenchimento exclusivo pelo setor competente da AESA) 
4.1. NOME: 
 

4.2. DATA DA DENUNCIA 
 

4.3. SETOR 4.4. HORÁRIO DA DENUNCIA 
 

4.5. FUNÇÃO 4.6. ASSINATURA  
 

 
 
 
 



 

 

Instruções para Preenchimento do Formulário de Denuncia 
 
1ª Parte: INFORMAÇÕES PRELIMINARES 
•

 Campo 1.1 - Preencher com a forma como ocorreu a recepção da DENÚNCIA, se pessoalmente, se 
por telefone, ou se por e-mail, mediante a grafia “X”; 

•

 Campo 1.2 - Responder se foi feita a mesma DENÚNCIA em outra instituição, e em caso afirmativo 
indicar qual a instituição, e a data da DENÚNCIA. 

 
2ª Parte: DESCRIÇÃO SUCINTA DA OCORRÊNCIA 
•

 Campo 2.1 - Preencher com uma descrição da ocorrência de irregularidades na utilização de recursos 
hídricos. 

•

 Campo 2.2 - Preencher com o endereço completo, abreviando, se necessário, contendo o nome da rua, 
avenida, número do imóvel, número da sala, etc.; 

•

 Campo 2.3 - Preencher com o nome do bairro ou distrito onde se localiza o logradouro, abreviando, 
se necessário; 

•

 Campo 2.4 - Preencher com o nome do município; 
•

 Campo 2.5 - Preencher com a sigla da Unidade da Federação; 
•

 Campo 2.6 - Preencher com Código de Endereço Postal (CEP); 
•

 Campo 2.7 - Preencher com a informação sobre um PONTO DE REFERÊNCIA ou com um 
ROTEIRO da ocorrência. 

 
3ª Parte: INFORMAÇÕES SOBRE O DENUNCIANTE (Estas informações são facultativas) 
•

 Campo 3.1 - Preencher com nome do denunciante; 
•

 Campo 3.2 - Preencher com o número de inscrição do usuário no cadastro nacional de contribuintes 
na Receita Federal (CPF); 

•

 Campo 3.3 - Preencher com o endereço completo, abreviando, se necessário, contendo o nome da rua, 
avenida, número do imóvel, número da sala, etc.; 

•

 Campo 3.4 - Preencher com o nome do bairro ou distrito onde se localiza o logradouro, abreviando, 
se necessário; 

•

 Campo 3.5 - Preencher com o nome do município; 
•

 Campo 3.6 - Preencher com a sigla da Unidade da Federação; 
•

 Campo 3.7 - Preencher com Código de Endereço Postal (CEP); 
•

 Campo 3.8 - Preencher com o endereço eletrônico (e-mail) do Autuado; 
•

 Campo 3.9 - Preencher com o número do telefone, FAX e/ou Celular do Autuado. 
•

 Preencher com a data de preenchimento do requerimento e a assinatura do denunciante. 
 
4ª Parte: INFORMAÇÕES SOBRE O RESPONSÁVEL PELO REGISTRO DA DENUNCIA 
(Preenchimento exclusivo pelo setor competente da AESA) 
 
•

 Campo 4.1 - Preencher com o nome do funcionário da AESA, responsável pelo registro da 
DENUNCIA; 

•

 Campo 4.2 - Preencher com a data do registro da DENUNCIA; 
•

 Campo 4.3 - Preencher com o horário do registro da DENUNCIA; 
•

 Campo 4.4 - Preencher com a denominação Setor da AESA ao qual pertence o funcionário 
responsável pelo registro da denuncia; 

•

 Campo 4.5 - Preencher com a função na AESA do funcionário responsável pelo registro da denuncia; 
•

 Campo 4.6 - Preencher com a assinatura do funcionário, responsável pelo registro da DENUNCIA; 
 


