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DO ESTADO DO AMAZONAS

ouroRGA DE uso DE RECURSo nÍ»nrco N" t6stz0z2

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

PRÂzo DE VALTDADE DEsrA ouroncl: 05 Anos

Ateneão:

Manaus-AM, r8
Rosa Ma liveira Geisller

to Técnica

Av MaÍio Ypirânga Monteiro, 3280 - Parquê 10 de Novembro
Fonet (92r 21234721 I 2123-6731 I 2123-6778
Manaus - AM - CEP: 69.050-030
wob: wwwipaam.am.govbr

Juliano Marcos nle de Souzâ
dente

IPAAIVI

Direto

ffirt.rlêPlrÊÉo^Bba.trt l
doÁn r6a

O INSTITUTO DE PROTEÇÁO 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" I 2 de 20 janeiro 201 7. concede a outorga de direito de uso de recurso hidrico
ai

INTEREssADo: Marcus Vinicius Sampaio de Andrade.

ENDEREÇo nARA coRREspoxoÊrctl: Rua Virolas, no 249, Conjunto Kíssia, Dom Pedro,
Manaus-AM.

CNPJ/CPF: 693.561 .142-34 lNscRtÇÃo ESTADUÂL:

ronE: (92) 991 1046í5 PRocEssoNo: 2667.2021

E - MÂrL: marcus_vsa@gmail.com

ArrvrDADE: Captação de Água Superficial.

CoNDrÇôEs DE Uso E InrenvrnçÂo

LocALrzAÇÃo DA ArrvrDADE: Flutuante lpanema, Lago do Tarumá, s/n", margem
esquerda, Bairro Tarumã, nas coordenadas geográficas: 03'02'26,818"S e
60'06'26,61 1'W, Manaus-AM.

FTNALTDADE: Captaçâo de Água Superficial para uso geral em flutuante de recreação
e lazer (cozinha, pia e banheiro)

DADOS DA INTERFERÊNCIA:

NoME Do CoRpo HiDRrco: lgarapé do Tarumã-Açú

vAzÃo Do coRPo sÍonrco:

Áreâ total atendida (m!): 0Ol Volume necêssário (mr/dia): 4,5 . V.rio d. bombcsmento (mr/h): 05ó25

. A outo.ga de direito de uso de Íecursos hidricos é o ato ddministÍalivo mediante o qual o podeÍ público outorgalte (Uniào,
estado ou Distrito Federal) faculta ao outorgado (requeÍente) o direilo de uso dos Íecusos hidricos, poÍ tempo determinado.

. Este ato administrativo çontém em seu veÍso l0 obÍigrçõcs do outorgrdo.

. Â outoÍga de diÍeito de uso de recüÍsos hidriços neo substitui o liçencimento ambiental ds atividade.

. A cobrança pelo uso de Íecursos hídricos será Íedizada após â fixaçâo de valores de acordo com Aí. 25 da lei estadual
3.167 de 27/08nO01 com base no Plano Estadual de Recursos Hidricos.

in



OBRIGAÇÔES DO OUTORGADO N" 165/2022

l. 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
encamiúado a este IPAAM.

2. EsÍa outorga está sendo concedida com base nas informações que constam no
processo n" 2667.2021.

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

4. Qualquer ampliação reforma ou modificação que alterem as condições outorgadas de
forma permanente ou temporária. 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 vida.
à saúde, ao meio ambiente e pelo uso inadequado que vier a fazer do recurso hidrico
outorgado.

6. A outorga de uso de recursos hídricos não dispensa nem substitui a obtenção pelo
outorgado de certidões. alvariis 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 renovaçâo da
mesma.

8. Enquanto não estiverem definidos os parâmetros de classificações e os
enquadramentos de corpos d'água de domínio estadual, uülizar-se-á.
subsidiariamente o disposto nas seguintes Resoluções CONAMA n'357 de 17 de
Março de 2005 e Resolução CONAMA n'430 de l3 de Maio de 201 I

9. O interessado deve apresentar semestralmente as análises fisico-químicas e

bacteriológicas da água, coletadas na saida da bomba e realizadas por laboratório
cadastrado neste IPAAM, com os parâmetros estabelecidos na Resolução CONAMA
35712005.

10. Realizar monitoramento de vazão do curso hídrico no período de cheia e no período
de estiagem, 02 medidas por ano. à montante e àjusante do ponto de captação.


