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I GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

OUTORGA DE USO DE RECURSO HIDRICO N'344/19 I'Alteração

Manaus-AM, l7 de A sto de 2022.
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O INSTITUTO DE PROTEÇÂO 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 no. 28.678 de 16 de juúo de 2009, regulamentada pela portaria normativa
SEMA/IPAAM no 12 de 20 janeiro 2017, concede a outorga de direito de uso de recurso
hídrico a:

INTEREssADo: Serviço autônomo de Água e Esgoto de Maués - SAAE.

ENDEREÇo pARA coRREsx)xoÊucrl: Av. Presidente Castelo Branco, no 22, Santa
f ereza, Maués-AM

CNPJ/GPF: 04.587.036/000í -74 INSCRTÇÃo ESTADUAL:

Fonr: (92) 3645-1253 pRocEssoNo: 4740.2018

E - MAtL: esasm@uol.com.br

ArrvrDADE: Captação de água subterrânea por poço tubular.

CoxorçÕes oE Uso E INTERvENÇÀo

LocalrzAÇÃo DA ArrvrDADE: Comunidade Sagrada Família, Margem direita do Rio
Marau, nas coordenadas geográficas: 03"42'09,036'S e 57'06'10,í26'W, Maues-
AM.

FTNALTDÂDE: Abastecimento Público

DArA DE pf,RFURAÇÃo Do poÇo: 08/08/2019 a 1510812019 PRoFUNDTDADE: 80 metros

Aeuiprno: Alter do chão

FoRMAÇÀo: Alter do chão

srruAÇÃo Do poço: Bombeando vAzÁo DE BoMBEÀurnro 1nr/u;: 3,684 m"/h

PpnÍooo or noMBEAMENTo: 12 horas/dia; 31 dias/mês; 12 meses/ano.

PRÁzo D,, VALIDADE DESTA OUToncI: 864 DI,{S

lls-oç&:
. A outorga de direito de uso de recursos hidricos e o ato administrativo mediaúte o qual o podeÍ público outorgantc (tlniào.

estado ou Disrito Federal) faculta ao outorgado (requercnte) o direito dê uso dos ÍecuÍsos hidricos. por lempo
determrnado.

. Este ato adminislÍativo contem em seu verso 09 obrigrçôes do outorgrdo.

. A oulorga de direito de uso de recursos hidricos nào substitui o licenciaÍnento ambiental da atividade.

. A cobÍança pelo uso de recursos hídricos seÍá realizada após a fixação de valores de acordo com An. 25 da ler cstadual
3.167 de 271081200'7 com base no Plano Estadual de Recursos Hidri.os.

Av Mario Ypiranga Montsiro, 3280 - Paque 10 da Novembro
Fone: (9212123ô721 I 2123-6731 I 2123-6778
Manaus - AM - CÊP: 69.050-030
web: www.ipaam.am.govbr



OBRIGAÇÕES DO OUTORGADO N" 344119 I'Alteração

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
encamiúado a este IPAAM.

2. Esta outorga estií sendo concedida coni base nas infomrações que constam no
processo 4740.2018.

3. As condições de outorga avençadas neste ato poderão ser alteradas ou suspensas,

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 temponíria, 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 h fazer do recurso
hidrico outorgado.

6. A outorga de uso de recursos hídricos não dispensa nem substitui a obtençâo pelo
. outorgado de certidões, alvanís ou licenças de quaisquer natuezas, exigidas pela

legislaçâo Federal, Estadual ou Municipal.
7. O outorgado deverá apresentar requerimento junto à autoridade outorgante com

antecedência de 120 dias do término da validade da outorg4 para a renovação da
mesma.

8. O interessado deve apresentar as analises fisico-químicas e bacteriológicas da áSc
coletadas na boca do poço e realizadas por laboratório cadastrado neste IPAAM,
com no mínimo os parâmetros estabelecidos na Resolução 001/2016 do CERH,
semestraknente.

9. A concessão desta Licença invalida qualquer outro documento expedido pelo
IPAAM, para autorização da atividade a que a mesme se refere.


