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OVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

OUTORGA DE USO DE RECURSO HIDRICO N'16612022

o INSTITUTO oo rnornçÃo AMBIENTAL Do AMAZoNAS - IPAAM, no uso das

atribuições que lhe 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 portaria normativa
SEMA/IPAAM n' 12 de 20 janeiro 2017, concede a outorga de direito de uso de recurso
hídrico a:

INTERESSADo: Carlos Roberto de Oliveira Júnior .

ENDERf,Ço pARÀ coRREspoNDÊNct^3 Rua Senador João Bosco, no 173, Santa Tereza,
Maués-AM.

CNPJ/CPF: 740.311 .712-34. INscRIÇÂo EsrÂDUÂL:

Foxr: (92) 99404-2530 pRocEssoNo: 811512022-13

E - MArL: apoema@apoema.net. br

ArrvrDÂDE: Captação de Agua Subterrânea por poço tubular:

Cororçôes DE Uso E INTERVENÇÃo

LocAlrzÁÇÃo DA ArrvrDADE: Estrada Guaranatuba, km 2,5, Yô Zeza, Zona Rural, nas
coordenadas geográficas: 03"21'09,90S e 57'41'50,80'W, Maués-AM.

FTNALTDADE: Abastecimento em Uso Doméstico e lrrigação.

DArA DE pERFURAÇÂo Do poÇo: 0110212014 PRoTUNDTDADE: 45,0 mehos

AeuÍrrno: Alter do châo

FoRMAÇÂo: Alter do chão

srruAÇÂo Do poÇo: Bombeando vAzÃo DE BoMBEAurrro 1nr/H;: 4,50 m3/h

PrnÍooo or ronsrlrurNro:O4 horas/dia; 30 dias/mês; 12 meses/ano.

PRÂZO DE VALIDADE DESTA OUTONCI: 05 AIOS
Atenção:

A outoÍgr de diÍeito de üso de Íecu$os hldÍicos é o ato a&ninisEstivo medisnte o qual o podçr público outoÍgante (União,
esEdo ou Disrito FedeÍal) faculta ao outoÍgâdo (requeÍente) o direito d. uso dos reculsos híddcos, por tempo
determinado.

Esle ato administÍativo cootém em seu verso 08 obrigrçõa do outorgrdo.
A outorga de direito de uso de recursos hidricos não substitui o licerciamento ambi€ntal da atividade.
A cobÍmça pelo uso rb ÍecuÍsos hldÍicos será realizNda após a Íixação de valores de ecoÍdo com Aí. 25 da lei estaduâl
3.167 & 27/0812007 @ín base no PlaDo Estadual de Recusos Hidricos.
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OBRTGAÇÔES DO OUTORGAD O N" 166t2022

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

2. Esta outorga está sendo concedida com base nas informações que constam no
procm§o 8115n022-13.

3. As condições de outorga avençadas neste ato poderão ser alteradas ou suspensas,
sem que caiba indenização a qualquer tíhrlo, além das situações previstas na
legislação pertinente.

4. Qualquer ampli4ção reforma ou modificação que alterem as condições outorgadas
de forma permanente ou temporári4 deverá 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
úda, 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, alvarrís ou licenças de quaisquer naturezas, exigidas pela
legislação Federal, Estadual ou Municipal.

7. O outorgado deverá apresentar requerimento junto à autoridade outotgante com
antecedência de 120 dias do término da validade da outorg4 para a renovação da
mesma.

8. O interessado deve apresentar as anríises fisico-químicas e bacteriológicas da água,
coletadas na boca do poço e realizadas por laboratório cadastrado neste IPAAM,
com no mínimo os parâmetros estabelecidos na Resolução 00112016 do CERH,
semestralmente.


