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o INSTITUTO DE PROTEÇÃO 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 juúo de 2009, regulamentada pela poÍaria normativa
SEMA,/IPAAM n' l2 de 20 janeiro 2017, concede a outorga de direito de uso de recurso hídrico
a:

INTERESSADo: lngrid Andrade Gebêr Duertê

f,NDEREÇo rARA. coRREsporoÊxcrl: Rua í8 - VL Verde 09, QD. 29, Santo Agostinho,
Manaus-AM.

CNPJ/CPF: 438.436.032-00 INscRrÇÂo EsrÀDUÀL:

Foxn: (92) 98137-8127 pRocEssoNo: 070612022-42

E - MArL: i_geber@hotmail.com

ArrvrDADE: Outorga para Captaçâo de Agua Superficial.

ConorçÕes DE [rso E INTERVENÇÀo

LocALrzAÇÀo DÀ ArrvrDADE: Lago Tarumã-Açú, Tarumã - Manaus-AM, nas
coordenadas geográficas: 03'0í'29,75'S e 60'06'19.82'W.

FTNALTDADE: Captação de água superficial, para as necessidades básica como higiene
e limpeza do "flutuante Verão Amazônica" após uso.

DADOS DA INTERFERÊNCIA:

NoME Do CoRpo HÍDRrco: LAGO Tarumã-Açú

vAzÃo Do coR"o uionrco:

Vazáo dê bombeamento (m3/h): 0,14

PERÍoDo DE BoMBEAMENTo: 08 horas/dia; 12 dias/mês; 04 meses/ano

PRAzo DE VALTDADE DEsrA OuroRGA: 05 ANoS

Â!s!.ç&,:

Manaus-AM, z

milson Souto C. Junior nte de Souza
Gere no exercício da Diretoria Técnica r ente
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OUTORGA DE USO DE RECURSO HÍDRICO N'I7OI2O22

Área total atendida (m2): Volume necessário (m3/dia): 0,448

.- A outorga de direito de uso de reçrúsos hi&icos é o ato administrativo mediante o qual o poder público outorgante 0jnião,
estado ou Dislrito Federal) facuha ao outorgado (Íequerente) o direito de uso dos recursos hidÍicos, por tempo determinado.

. Este ato administrativo contéh eú seu verso 07 obrigrçõ.§ do outorg.do,

. A outorga de diÍeito de uso de recuÍsos lÍdricos neo substitui o licenciamento ambiental da dividade.

. A cobÍança pelo uso de recuÍsos hídricos será realizada aÉs a fixação de valores de acordo com Aí. 25 da lei estadual
3.167 de 27108/2007 corn base no Plano Estadual de Recursos Hidricos.
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OBRTGAÇÔES DO OUTORGAD O N" t7 012022

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

2. Esta outorga estií sendo concedida com base nas informações que constam no
processo n" 07 0612022-42.

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

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 Íros mesmos pÍocedimentos que deram origem a este documento;

5. O outorgado responderá civil, penal e administrativamente por danos causados à vid4
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, alvaras ou licenças de qu4isquer naturezas, exfgidas 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 outorg4 para a renovação da
mesma.


