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OUTORGA DE USO DE RECURSO HIDRICO N' 17412022

o INSTITUTo nn rnorrçÃo 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 poÍaria normativa
SEMA/IPAAMn'l2de20janeiro2017,concedeaoutorgadedireitodeusoderecursohídrico
a:

INTEREsSADo: Adriano Sombra de Paula.

ENDEREÇo rARA connrspoloÊnch: Rua Projetada, n'124, Redençâo, Manaus-AM.

CNPJ/CPF: 006.310.952-25 rNscRrÇÃo EsTADUAL:

ronr: (92) 98446-1746 pRocEssoNo: 107212021-64

E - MArL: adriano-sombra@hotmail.com

ArrvrDADE: Captação de Agua Superficial.

CoND|çóES DE Uso E INTERvENÇÃo

LocALrzAÇÃo DA ArrvrDÂDE: Flutuante Nativos, lgarape Tarumá-Açú, Bairro Tarumã,
nas coordenadas geográficas: 03'02'16,40"S e 60"06'15,50'W, Manaus-AM.

FINÂLTDADE: Captaçáo de água superficial, para serviços de higienização do
empreendimento e recreaçáo.

DADOS DA INTERFERÊNCIA:

NoME Do CoRpo HÍDRrco: lgarapé do Tarumã-Açú

VAzÀo Do CoRPo HiDRiCo:

Vazão de bombeâmcnto (mr/h): 0,5625

PERioDo DE BoMBEAMENTo: 08 horas/dia; í2 dias/mês; 12 meses/ano

PRAzo DE VALIDADE DESTA OUToRGÂ: 05 ANos

Aten ão:

Manaus-AM,
UT
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GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Áreâ totsl iteídida (m2)! 121,20 Volume necessário (mr/dia): 4,5

. A outoÍga de direito de uso de recursos hidÍicos é o ato a&doistÍativo mediante o qual o poder público outoÍgante (Uniâo,
estado ou DistÍito Federal) faculta ao outorgado (requerente) o direito de uso dos Íecusos hldricos, po. tempo determinado.

. Este ato adminisrativo conlém em seu verso 07 obrigrçõca do outorg.do.

. A oulorga de diÍeito de uso de recursos hidricos não substitui o licenciaÍnento ambieítal da atividade.

. A cobiança pelo uso de recuÍsos hiddços seÉ Íealizada após a fixaçâo de valores de acordo com AÍ. 25 da lei esladual
3.1ó7 dc 27108/2007 com base no Plano Estadüal de RecuÍsos Hidricos.
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oBRTGAÇÔES DO OUTORGAD O N" t7 4t2022

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 está sendo concedida com base nas informações que constam no
proce$o n" 107 2 12021 -64.

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 tempoftíri4 dêverá ser objeto de outro requerimento. a sujeitar-
se aos mesmos procedimentos que deram origem a este documento;

5. O outorgado respondení ciúI, 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 recuÍsos hídricos não dispensa nem substitui a obtenção pelo
outorgado de certidõcs, alvariís 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 outorg4 para a renovação da
mesma.


