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OUTORGA DE USO DE RECURSO HIDRICO N'17612022

o INSTITUTo oE, rnorrçÀo AMBIENTAL Do AMAZONAS - IPAAM, no uso das

atribuições que lhe conferem a Lei estadual n" 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 20janeiro 2017. concede a outorga de direito de uso de recurso hídrico
a:

INrf,REssÂDo: Marcus Vinicius Sampaio de Andrade.

ENDEREÇo rARA coRREspoxnÊxcu: Rua Virolas, no 249, Conjunto Kíssia, Dom Pedro,
Manaus-AM.

CNPJ/CPF: 693.561 . í 42-34 rNscRIÇÃo ESTADUAL:

ronr: (92) 99110-4615 PRocEssoNo: 2732.2021

E - MÁrL: marcus_vsa@gmail.com

ArrvrDADE: Outorga para captação de água superficial.

ConorÇÕes DE Uso E Ir,lrenverÇÀo

LocALrzAÇÃo DA ArrvrDADE: Flutuante Arpoador, Praia do Passarinho, s/n', margem
esquerda do lgarapé Tarumã-Açú, Bairro Tarumã, nas coordenadas geográficas:
03'02'26,85"S e 60'06'26,59'W, Manaus-AM.

FTNALTDADE: Captaçáo de Água Superficial para serviços de higienização do
empreendimento e recreação.

DADOS DA INTERFERÊNCIA:

NoME Do CoRpo HÍDRrco: lgarape do Tarumã-Açú

vAzÃo Do coRPo HiDRIco:

Área total rtendids (m'): Volume íecessário (mrdia): 0,192 Vazio de bombeam€nto (mrih): 0,008

A outorga de direito de uso de ÍecuÍsos hídricos é o ato ldÍÍinistrativo rnediaíte o qual o poder públiço outorgante (União
estado ou Distrito Federal) façulta ao outorgâdo (ÍequeÍente) o direito de uso dos recursos hidricos, poÍ tempo determinado
Esle ato adminisEativo conléd em seu veI§o 07 obrigaçoa! do outorgado.
A outorga de direito de uso de recuÍsos hidÍicos n9o substitui o liceíciâríenro ambiental dâ atividade.

COVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

lizada após a fixaçâo de vâloÍes de acordo com An. 25 da lei estadual
3 167 de 27/0812007 cóm bÀse no Plaío E ual dc Recursos Hidricos

Manaus-AM,

A cobrânça pelo uso de Íecuisos hidÍicos s

Rosâ Mariett iveira Geisller
Di ecnrcâ

Av. Maío Ypiranga Monteiro, 3280 - Paíque 10 de Novembro
Fone: (9212123-6721 I 21234731 t 2123ô77A
Manaus -AM - CEP: 69.050-030
web: www.ipaam.am.gov.br
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Prniooo op BoMBEAMENTo: 08 horas/dia; 12 dias/mês; 12 meses/ano

PRAzo DE VALTDADE DESTA ouroRGA: 05 ANos

Atencã():
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OBRTGAÇÕES DO OUTORGAD O N' t7 6t2022

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

2. Esta outorga esüí sendo concedida com base nas informações que constam no
processo n" 2732.2021. .

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

4. Qualquer ampliação reforma ou modificação que alterem as condições outorgadas de
forma permanente ou temponiri4 deverá ser objeto de outro requerimento, a sujeitar-
se aos mesmos procedimentos que deram origem a este documehto;

5. O outorgado responderá civil, penal e administrativamente por danos causados à vida,
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 ceÍidões, alvariás ou licenças de quaisquer naturezâs, 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.


