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GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ouroRGA DE uso DE RECURSo HÍuRtco N" 150/2022

o INSTITUTo »r rnorrçÃo AMBIENTAL Do AMAZoNAS - IPAAM, no uso das

atribuições que the conferem a Lei estadual no 3.167 de 27 de agosto de 2007, o Decreto
estadual n'. 28.678 de 16 de junho de 2009, regulamentada pela portaÍia normativa
SEMA/IPAAM n' I 2 de 20 janeiro 201 7. concede a outorga de direito de uso de recurso

hídrico a:

INTERESsADo: Céu Azul Empreendimentos lmobiliários Ltda.

ENDERf,Ço nARA coRREspoxoÊncu: Rua Acre, n' 428, Nossa Senhora das Graças,
Manaus-AM.

CNPJ/CPF: 40.726.73010001-99. INscRIÇÂo EsTADUAL:

Foxr: (92) 3133-í859 PRocEssoNo: 0699/202í-06

E - MArL: paulo.tomaz@direcional.com. br

ArrvrDADE: Captação de Agua Subterrânea por poço tubular:

CoNDrÇóEs DE Uso E INTERVENÇÃo

LocALrzAÇÃo DA ArrvrDADf,: Rua Dona Dêbla Henrique, n" 244, Lago Azul, Poço 03,
nas coordenadas geográficas: 02'58'14,360"3 e 59'59'51,848"Vú, Manaus-AM.

FTNALIDADE: Abastecimento em Condomínio de Prédios Residenciais.

DArA DE pERFURAÇÃo Do poço: '1410312022. PRoFUNDTDADE: 152,00 metros

AquÍreno: Alter do cháo

FoRMAÇÁo: Alter do chão

srruAÇÃo Do poço: Bombeando vAzÃo DE BoMBEArrrrxro 1u3/H1: 12,20 malh

Prniono op noMBEAMENTo: 16 horas/dla; 30 dias/mês; 12 meses/ano.

P&{zo DE VALIDADE DESTA OUTonc,I: 05 AIOS
.{ f enção:

A outorgâ dê diÍeito de uso de rcoüÍlos hidÍicos é o ôto adminiÍrativo mediante o qual o poder público outoÍganre (Udâo,
eslado ou Dist ito Federal) faculta ao outorgailo (ÍequcÍEnte) o dircito de uso dos Íecusos hidÍicos, por tempo
determinado.
Este ato administrativo cootém em seu verso 0t obrig.çô.3 do outoÍ8rdo.
A outoÍga d€ direito de uso de Íecursos hidricos não substitui o licenciamento ambiental da atiüdade.
A cobraDça Delo uso de recuÍsos hldricos será realizada após a fixação de valores de acordo com Aí. 25 dâ lei estâdual
3.161 & 2710812007 cnm base no Plano Estadual de Recursos Hldricôs.
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Assessora. no exercício da Diretoria Técnica
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Juliano Marcos V{çnte de Souza
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OBRIGAÇÔES DO OUTORGADO N" ls0/2022

1. A outorga entrará em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial do Estado
ficando a publicação sob a responsabilidade do outorgado, devendo a cópia ser

encaminhado a este IPAAM.
2. Esta outorga estrí sendo concedida com base nas informações que constam no

processo 0699/202 l-06.
3. As condições de outorga avençadas neste ato poderão ser alteradas ou suspensas,

sem que caiba indenização a qualquer título, além das situações preüstas'na
legislação pertinente.

4. Qualquer ampliação reforma ou modificação que alterem as condições outorgadas
de forma permanente ou temporiária deveú ser objeto de outro requerimento, a
sujeitar-se aos mesmos procedimentos que deram origem a este documento;

5.- O outorgado responderá civil, penal e administrativamente por danos causados à
vid.q 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, alvanis ou licenças de quaisquer naturezas, 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 outorga, para a renovação da
mesma.

8. O interessado deve apresentar as aniílises fisico-qúmicas e bacteriológicas da água"
coletadas na boca do poço e realizadas por laboratório cadastrado neste IPAAM,
com no mínimo os parâmetros estabelecidos na Resolução 001/2016 do CERH,
semestÍalmente.


