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ouToRGA DE USO DE RECURSO HÍDRICO N" 401/2021 1'Alteração

O INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS - IPAAM, NO USO dAS

atribúções que lhe conferem a Lei estadual n" 3.167 de 27 de agosto de 2007, o Decreto
estadual n' . 28.678 de 16 de juúo de 2009, regulamentada pela portaria normativa
SEMA/IPAAM no 1 2 de 20 j aneiro 20 1 7, concede a outorga de direito de uso de recurso hídrico
ai

INTERESsADo: Manaus Ambiental S/A - ETE Lagoa do Japiim.

ENDEREÇo nARA coRREspoNDÊNcrl: Avenida André Araújo, no 1981-4, Aleixo, Manaus-
AM.

CNPJ/CPF: 03.264.92710001-27 INscRrÇÂo EsTADUAL:

Foxr: (92) 3627-5515. pRocEssoNo: 1419.2020

E - MArL: fatima.martins@aguasdemanaus.com.br

ArrvrDÂDE: Lançamento de Efluentes.

CoNDrÇôEs DE Uso E INTERvENÇÃo

LocAlrzÀÇÃo DA ArrvrDADE: Av. Rodrigo Otávio, Parque Lagoa do Japiim, nas
coordenadas gêográficas: 03'06'34,1'S e 59"58'56,6'W, Manaus-AM.

BÀcrA HlDRocR,iFrcA/coRpo REcEproR: Bacia do Rio Negro/lgarapé do Quarenta.

CARGA DE DBo: 86,66% (ETED).

FTNALTDADE: Tratamento de efluente doméstico.

vAzÃo DE LANÇAunxro 1u1H;: 10,08 m3/h.

PERioDo DE BoMBEAMENTo: 24 horasldia:3í dias/mês; 12 meses/ano.

PR{zo DE VALIDADE DESTA OUToncI: I.685 olAs

Atençâo:
. A outorga de direito de uso d€ recuÍsos hl&icos é o ato admidstrativo mediante o qual o poder público outorgante (União.

estado ou Distrito Federâl) faculta ao outoÍgado (reque.ente) o direito de uso dos recursos hidricos, poÍ tempo determinado.
. Este ato administrativo coítém em seu verso l0 obrigrçô.. do oütoÍgrdo.
. A outorga de direito d€ uso de reçüsos hídricos nào substitui o licenciúncnto ambientôl da atividade.
. A cobrsnçá pelo uso de recrrsos hídricos será realizada após a fix8çâo de valores de acoÍdo com Aí. 25 da lei estadual

3.167 de 2710812007 c.om base no Plano Estadual de RecuÍsos Hidricos.

Manaus-AM, 25 de Maio de 2022
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Juliano Marcos Vátê[te de Souza

Diretorlresidente
NascimenÍo
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OBRTGAÇÔES DO OUTORGADO N" 401/2021

l. A outorga entrará em vigor na data de sua publicação no Diiário Oficial do Estado
ficando a publicação sob a responsabilidade do outorgado, devendo a cópia ser
encamiúado a este IPAAM.

2. Esta outorga estií sendo concedida com base nas informações que constam no
processo n' 1419.2020.

3. As condições de outorga avençadas neste ato poderão ser alteradas ou susperuia§, sem
que caiba indenização a qualquer título, além das situações preústas na legislação
pertinente.

4. Qualquer ampliação reforma ou modificação que alterem as condições outorgadas de
forma permanente ou temponíri4 deverá ser objeto de outro requerimento, a sujeiw-
se aos mesmos prccedimentos que deram origem a este documento;

5. O outorgado respondenâ civil, penal e administrativamente por danos causados à vid4
à saúde, ao meio ambiente e pelo uso inadequado que vier a fazer do recurso hídrico
outorgado.

6. A outorga de uso de recursos hídricos não dispensa nem substitui a obtenção pelo
outorgado de certidões, alvaús ou licenças de quaisquer natuezas, exigidas pela
legislação Federal, Estadual ou Municipal.

7. O outorgado deverá apresentar requerimento junto à autoridade outorgante com
antecedência de 120 dias do término da validade da oütorg4 para a renovação da
mesma.

8. Enquanto não estiverem deÍinidos os parâmetros de classificações e os
enquadramentos de corpos d'água de domínio estadual, utilizar-se-â
subsidiariamente o disposto nas seguintes Resoluções CONAMA n" 357 de 17 de

' Março de 2005 e Resolução CONAMA no 430 de 13 de Maio de 201I
9. O interessado deve apresentar semestralmente as aniílises fisico-quimicas e

bacteriológicas do efluente, coletadas na entrada e saída da ETE, realizadas por
laboratório cadastrado neste IPAAM e ART do profissional habilitado, periodicidade
de monitoramento e os parâmetros estabelecidos na Licença de Operação - LO.

10. A. conce,ssío desÍa Licença invalida qualquer outro documento erpedido pelo IPAAM,
pare autorizaçÕo da atividode a que a mesma se rrfere.


