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GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

ouToRGA DE USO DE RECURSO HÍDRICO N" 004/18 2',Alteração

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 portaria normativa
SEMA./IPAAMn'l2de20janeiro2017,concedeaoutorgadedireitodeusoderecursohídrico
a:

INTERESsADo: Flextronics lnternacional Teênologia Ltda.

ENDEREÇo IARA coRREspoxoÊrcrl: Avenida SolimÕes, no 805, Distrito lndustrial l,
Manaus-AM.

CNPJ/CPF: 74.404.22910008-02 INscRrÇÂo EsrAourr.: 06.201 .07'l-9

roxr: (92) 3622-8889 PRocEssoNo: 3988/T/08

E - MArL: flex@flex.com

ArrvrDADE: Captação de Água Subterrânea por poço tubular:

LocALrzAÇÃo DA ArrvrDADE: Avenida SolimÕes, no 805, Distrito Industrial l, nas
coordenadas geográficas: 03'06'50,29' S e 59"56'59, 12" W, Manaus-AM.

FTNALTDADE: Abastecimento lndustrial.

DArA DE PERFURAÇÃo Do poço: 30lO7l2OO8 PRoFT.TNDTDADE: 150,00 Metros

AeuÍFERo: Alter do Chão

FoRMÂÇÂo: Alter do Cháo

srruAÇÃo Do poÇo: Bombeando vAzÃo DE BoMBEAMENTo (M3/H): 34,88 m3/h

PERíoDo DE BoMBEArvrENro: 14 horas/dia; 31 dias/mês; í2 meses/ano.

PRÁzo DE VALTDADE DEsrA ouroncl: 8l otrc.
A tençâo:

. Â outorga de direito de uso de recuÍsos hldÍicas é o úo admini$mrivo mediante o qual o poder público outorgante (Unieo.
estado ou Distrito FedeÍal) faculta rc outorgadq (requeÍente) o diÍeito de uso dos Íecusos hidricos, por tempo delerminado.

. Este alo administÍativo contéln em seu verso 09 obriE.çõ.§ do oqtorg.do.

. A ouaorga de direilo de uso de recuI§os hidricos nâo. substitrri o liceocianento ambiental da atividade.

. A cobÍançâ pelo uso de recursos hldricos será realizada após a fixação de valores de acordo com AÍt. 25 da lei esladual
3.161 de 2110En007 coÍn base no Plmo Estadual de RecttÍsos Hidricos.

Manaus-AM, l7 de Novembro de 2022

dmilson Souto C. Junior
Gere e, no exercício da Diretoria Técnica
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Av. MaÍio Ypiranga Montêiro, 3280 - Parqu€ 10 ds Novêmbro
Fonet (92\ 2'123472't I 2123-6731 I 21234778
Mânaus . AM . CEP: 69.050{30
web: www.ipaam.am. gov.br



OBRIGAÇÔES DO OUTORGADO N" 004/18 2',Atreração

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
encaminhado a este IPAAM.

2. Esla outorga esüá sendo concedida com base nas informações, que constam no
processo 3988/T/08.

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 tempoÍiíri4 deveú ser objeto de outro requerimento, a sujeitar-
se aos mesmos procedimentos que deram origem a este documento;

5. O outorgado respondení ciüI, 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 Íecursos 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 outorga, para a renovação da
mesma.

8. O interessado deve apresentar as aniíiises ffsico-químicas e bacteriológicas da água
coletadas na boca do poço e realizadas por laboratóde sadestrnd6 lgste IPAAM, com
no mínimo os parâmetros estabelecidos na Resolução 00112016 do CERH,
semestralmente.

9. A concessío desta Licença invalida qualquer outro documento expedido pelo
IPAAM, para autorizaçâo da atividade a que a mesma se refere.


