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OVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

O INSTITUTO DE PROTEÇÃO 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 201 7, concede a outorga de direito de uso de recurso hídrico
a'.

INTERESsADo: Marlon Nunes Vilagelim.

f,NDEREÇo pARÁ coRREspoNDÊNcIl: Rua 18, Casa í02, LíriodoVale ll, Manaus-AM.

CNPJ/CPF: 744.363.842-68 INscRIÇÂo ESTADUÂL:

Foxr: (92) 99í53-7334 pRocEssoNo: 188212022-00

E - MArL: marlonvilagelim@hotmail.com

ArrvrDADE: captação de Agua superficial.

CoNDrçoEs DE Uso E INTERvENÇÃo

LocÂLrzAÇÃo DA ArrvrDADE: Flutuante Pavulagem, Lago do Tarumã, margem direita,
Bairro Tarumá, nas coordenadas geográficas: 03"02'36,935"5 e 60'06'29,995'W,
Manaus-AM.

FINALTDADE: Captação de água superficial, para uso geral em flutuante de recreação e
lazer (cozinha, pia e banheiro)

DADOS DA INTERFERÊNCIA:

NoME Do CoRpo HiDRrco: lgarape do Tarumã-Açú

vAzÃo Do coRPo nÍ»nrco:

Área total atendida (ha):0,01 Volume necessáÍio (m3/dia): 4,5 vazáo de bombeamento (m3/h): 0,5625

Manaus-AM, 21 JVLM.
@^N

Francisca Ros'ftana C. Pereira
Assessora, no exercício da Diretoria Térnica

IJuliano Marco nte de Souza
idente

Av. Mario Ypiranga Montêiro, 3280 - Paqu€ 10 d6 Novêmbro
Fone: (9212123-672't I 21234731 I 2123â778
Manaus -AM - CEP: 69.050-030
web: wwwipâam.am.goYbr
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OUTORGA DE USO DE RECURSO HÍDRICO N'16112022

PERioDo DE BoMBEAMENTo: 08 horas/dia; 12 dias/mês; í2 meses/ano

PRÁzo DE VALIDADE DESTA OUTONCI: 05 AXOS

,{tençâo:
. A outoÍga de direito de uso de Íecursos hidricos e o alo administrativo mediante o qual o poder público outorgante (União.

estado ou Distrito Federal) faculta ao outorgado (Íequere[te) o direito de uso dos recursos hidricos, por tempo determinado.
. Este ato administÍativo contem em seu verso 09 obrigações do outorgsdo.
. Â outoÍga de diÍeito de uso de recursos hidricos nâo substitui o licençiam€nro ambiental da arividade.
. A cobrança pelo uso de recursos hidricos será realizada após a lixaçâo de valores de acoÍdo com Aí. 25 da lei estadual

3.16'7 de 27108/2007 com base no Plâno Estadual de Recursos Hidricos.



OBRrGÀÇOES DO OUTORGADO N" 16l/2022

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

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

processo n' 1882 D022-00.
3. As condições de outorga avençadas neste ato poderão ser alteradas ou suspensas, sem

que caiba indenizaçâo a qualquer tíflrlo, além das situações previstas na legislação
pertinente.

4. Qualquer ampliação reforma ou modificação que alterem as condições outorgadas de
forma permanente ou temponíri4 deveá ser objÇto 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 vida,
à saúde, ao meio ambie4te 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, alvanás ou licenças de q,aisqugl naflrezas, exigidas pela
legislação Federal, Estadual ou Municipal.

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

8. O interessado deve apresentar as análises fisicoquímicas e bacteriológicas da áryaa
coletadas na saÍda da bomba e realizadas por laboratório cadastrado neste IPAAM,
com .os par.âmeüos estab€lecidos na Resolução CONAMA n" 35712005,
semestralmente.

9. Realizar monitoramento de vazáo do curso hídrico no período de cheia e no período
de estiagem, 02 medidas por ano, à montante e à jusante do ponto de captação.


