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OUTORGA DE USO DE RECURSO HIDRICO N" 013/20 1" Alteração

Manaus-AM, 05 de Outubro de 2022,

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

mil on Souto C. Junior
Gere , no exercicio da Diretoria Técnica

Av MaÍio Ypiranga Montêiro, 3280 - Panquo 10 do Novembro
Fone: (92\ 2'123{,721 I 2123-6731 I 2123-6778
Mânaus - AM . CEP: 69.050{30
web: www.ipâam.âm.gov.br

Juliano Marcos lgnte de Souza
idente
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O INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIÊNTAL 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' 12 de 20 janeiro 2017, concede a outorga de direito de uso de recurso

hidrico a:

INrERf,ssADo: Atacadão S.A .

ENDERf,Ço nARA coRREspoxoÊxcn: Av. General Rodrigo Otávio, no 900, Japiim,
Manaus-AM.

cNPJ/GPF: 75.3í 5.333/0286-23 INscRIÇÃo ESTADUAL:

noxr: (92) 2967-84611991924666 PRocEsso No: 3248.2019

E - MArL: claricedepaula@atacadao.com. br

ArlvrDADE: Lançamento de Efluentes.

CoND|çÕES DE Uso E INTERVENÇÃo

LocALrzAÇÀo DA ArrvtDADE: Av. General Rodrigo Otávio, no 900, Japiim, nas
coordenadas geográficas: 03'06'32,10'S e 59'58'50,88'W, Manaus-AM.

BACn HrDRocR iFrcA,/coRpo REcEpron: Rede Pluvial

CARGA DEDBo: 93,96%

FrNÂLTDADE: Tratamento de Doméstico/Sanitário

vAzÃo DE LANÇAn.tnxro 1nr/x1: 0,98m3/h

Pnniooo or nonBEAMENro: 24 horas/dia; 30 dia/mês; 12 meses/ano.

PRAzo DE VALIDADE DEsrA ouroncl: 833 Dtls.
Atencão:

. A ouloÍga de direito de uso de recursos hídricos é o ato administrativo mediante o qual o podeÍ pübllco outorgante (tinrào.
estado ou DistÍito Federal) faculta ao outorgado (requeÍente) o direito de uso dos recursos hidricos. por tcmpo
determinado.

. Este ato administrativo contém em seu verso l0 obrigrçõcs do outorgrdo.

. A outorga de diÍeito de uso de recursos hidricos nào subslitui o licenciamento ambiental da atividade

. A cobrança pelo uso de recursos hidricos será realizada após a Íixaçâo de valores de acordo com ArI. 25 da lci esladual
3.167 de 27lt)82007 com base no Plano Estadual de Rccursos Hidricos.



OBRIGAÇOES DO OUTORGADO N" 013/20 l'Alteração

1. 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
encámiúado a este IPAAM.

2. Esta outorga estií sendo concedida com base nas informações que constam no
processo i" §lg.zotg.

3. As condições de outorga avençadas neste ato poderão ser alteradas ou suspens§,
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' pennanente ou temponiri4 deverá ser objeto de outro requerimento, a
sujeitar-se aos mesmos procedimentos que deram origem a este documeato;

5. O outorgado respondení civil, penal e administrativamente poÍ danos causados à
vid4 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, alvarás 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 outorgê, para a renovação da
mesma.

8. Enquanto não estiverem definidos os parâmetros de classificações e os

enquadramentos de corpos d'água de domínio estadual, utilizar-se-rá5

subsidiariamente o disposto nas seguintes Resoluções CONAMA n" 357 de 17 de
Março de 2005 e Resolução CONAMA n" 430 de 13 de Maio de 2011

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

bacteriológicas do efluente, coletadas na entÍada e saida da ETE, realizadas por
laboratório cadastrado neste IPAAM e ART do profissional habilitado,
periodicidade de monitoramento e os parâmetros estabelecidos na Licença de
Operação - LO.

10. A concessâo desta Licença invalida qualquer outro documento expedido pelo
IPÁAM, para autoriz:ção da atividade a que a mesma se refere.


