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DELIBERAÇÃO CBH-PARDO 271, DE 20 DE SETEMBRO DE 2019. 

 
 
Autoriza a perfuração de Poço Tubular Profundo em área da Clínica Lund 
de Hemodiálise em Ribeirão Preto. 
 
 
O Comitê da Bacia Hidrográfica do Pardo, no uso de suas atribuições previstas na 
Constituição do Estado de São Paulo, na Lei Estadual n° 7.663 de 30 de dezembro 
de 1991, e considerando: 
 

  a Lei Estadual n° 6.134 de 02 de junho de 1988, o Decreto Estadual n° 32.955 de 
7 de fevereiro de 1991 e a Lei Complementar Municipal de Ribeirão Preto n° 1.616 
de 19 de janeiro de 2004; 
  
que a Prefeitura de Ribeirão Preto é responsável pela gestão do uso do solo, por 
meio da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão Pública e da Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente e deve avaliar a adequação da perfuração de poços de 
acordo com estudos de problemas identificados no Plano Diretor Municipal e no 
Código do Meio Ambiente (Lei Complementar nº 1.616/2004); 
 
que o princípio da gestão integrada de recursos hídricos torna necessário que o 
procedimento licenciatório, referente a perfurações de poços tubulares profundos, 
ocorra nos órgãos competentes da bacia hidrográfica correspondente; 
 
que o CBH-PARDO estabeleceu em 2006 três áreas de restrição e controle 
temporários para a captação e uso das águas subterrâneas no município de Ribeirão 
Preto; 
 
que atualmente os critérios técnicos para a autorização de perfuração de poços 
tubulares profundos no município de Ribeirão Preto são os estabelecidos na 
Deliberação CBH-PARDO nº 256, de 07/12/2018, referendada através da 
Deliberação do Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CRH nº 222, de 
19/12/2018;  
 
que a unidade da Clínica Lund da Rua Conde Afonso Celso, nº 300, localiza-se na 
Zona de Restrição nº 01 estabelecida pela Deliberação CBH-PARDO nº 256/2018, 
na qual não são permitidas novas perfurações de poços para usuários privados, 
somente de poços destinados ao sistema de abastecimento público para consumo 
humano, sob a responsabilidade do poder público do município, quando em 
substituição de poços existentes; 
 
que a Clínica Lund de Hemodiálise presta um serviço essencial e de interesse 
público, oferecendo tratamento para pacientes, em sua maioria, do Sistema Único 
de Saúde (SUS), com exigências específicas de qualidade da água, sendo que já 
foram registradas ocorrências de interrupções no fornecimento de água da rede 
pública do DAERP, sendo necessário complemento do abastecimento com o uso de 
caminhões-pipa; 
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a manifestação favorável do Grupo Técnico de Critérios para a Perfuração de Poços 
Tubulares Profundos no Município de Ribeirão Preto, vinculado à Câmara Técnica 
de Saneamento e de Águas Subterrâneas - CT-SAN/AS do CBH-PARDO, 
considerando a necessidade de se garantir o abastecimento de água da Clínica e a 
maior qualidade possível da água utilizada para tratamento dos pacientes, através 
da disponibilização de uma fonte alternativa de abastecimento. 
 
Delibera: 
 
Artigo 1º - Fica aprovada, em caráter excepcional, a perfuração de um poço 
tubular profundo pela Clínica Lund de Ribeirão Preto, visando melhorias no sistema 
de abastecimento de água da unidade de hemodiálise, para atendimento da 
demanda de volume diário de consumo atual. 
 
Artigo 2º - O procedimento técnico para a solicitação junto ao órgão competente 
(DAEE) de autorização de perfuração de poço tubular profundo, encontra-se 
descrito no Anexo II da Deliberação CBH-PARDO nº 256, de 07/12/2018. De 
qualquer forma, recomenda-se a implantação de melhorias nos sistemas de 
reservação e tratamento de água da Clínica. 
 
Parágrafo único: Por ocasião da solicitação da licença de perfuração, o DAEE 
deverá analisar aspectos técnicos como o projeto e perfil do poço, vazão e aquífero 
a ser explorado, além de eventual interferência entre poços do entorno, inclusive 
poços de abastecimento público do DAERP. Além disso, poderão ser impostas pelo 
DAEE, através do instrumento da outorga, restrições do uso da água do poço, caso 
a perfuração deste seja autorizada, como limitação da vazão de exploração e do 
período de funcionamento do poço. 
 
Artigo 3º - Esta Deliberação entrará em vigor a partir de sua aprovação pelo CBH-
PARDO, devendo ser publicada no D.O.E. 
       

 
Ribeirão Preto, 20 de setembro de 2019. 
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