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LICENÇA AMBIENTAL UNICA - LAU Ns30612022

FTNALTDADE: Autorizar a realização dos serviços de engenharia para Recuperaçâo do
Ramal do Cararazinho, com extensão total de 3.7í0,29 km.

PoTENCTALPoLUTDoR/DEcRADlnon: Pequeno Ponrn: Médio

Puzo or vrunADE DEsrA LrcExçl: 0l Axo.

AtenÇão:
. Esta licença é composta dc 29 restrições e/oü cotrdições constantes no verso, cujo não

cumprimeoto/stcndimeDto sujcitará a sua invalidaçâo e/ou as peralidades previstâs em normas.
. Esta licelça nilo comprovs rem substitüi o documento de propriedade, de posse ou de domínio do imóvel.
. Esta licença deve permanecer na locslizrção da atividade e exposta de Íorma visível (frente e verso).
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web: www.ipaam.am.gov.bÍ
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O INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS _ IPAAM.
no uso das atribuições que lhe confere a Lei na3.T85de24deJuthode20l2,expedeapresente
Licença que autoriza a:

INTERESSADo : Prefeitura Municipal de ltacoatiara.

ENDEREço rARA coRREsporoÊucrl: Rua Doutor Luzardo Ferreira de Melo, Centro,
Itacoatiara-AM.

CNPJiCPF: 04.241.980/0001-75 INscRrÇÃoESTADUAL:

Fonr: (92) 3521-5559 Flx: (92) 3521-2271

REGTsTRoNoIPAAM: 1008.2326 PnocEssoNe:719912022-78

ArrvrDADE: Recuperação de Ramal

LocALrzAÇÀo DÀ ArrvrDÀDE: Ramal Cararazinho, no Município de ltacoatiara-AM.

Goordenadas Geográfi cas:

P02



RESTRIÇÕES E/OU CONDIÇÔES DE VALIDADE DESTA LICENÇA - LAU N" 306/2022

l. O pedido de liçenciamento e a resrectiva conçes'sâo da mesm4 só teÍá validade quando publiçada Diário Oficial do Estado,
periódiço Íegional local ou local de grande ciÍculaçào, em meio eletrônico de comunicação maítidc pelo IPAAM, ou nos
muÍais das Prcfeitur&5 e C&nans Municipais, conforme aí.24, da taiIl"-3.785 de 24 dejulho de 2012;

2. A solicitagâo da Íenovaçâo da Lic€nça Ambiental deverá ser reque.ida num prazo minimo de I 20 di.!, antrs do vençimenb,
conforme üt.23, da Lei n13.785 ile 24 dejulho de 20t2;

3. A pÍesente Licença esú sendo cotrcêdida çom base nas informaçôes constantes no proccrso n".719912022-7t.
4. Toda e quslquer modificaçâo iotloduzida no proj€to após a emissâo da Licença implicad na sua automática iívalidaçâo,

devendo scr soliçitada nova Licença com ônus paÍa o interessado.
5. Esta LiEença é válida apenas paÍa a localização, atiüdade e finalidade constante na mesm4 devendo o interessado Íequerer

ao IPAAM nova Licença quando houver mudança de qualquer un destes itens.
6. Esta Licança nâo dispensa e nem subsútui Íleúum documento exigido pela Legislaçào Federal, Estadual e Municipal.
?. As obras d€ Recuperaçeo e Revitâlizâção de RrD.l C.r.r.ziDho, locr.lizado ía zona ruÍal do municipio de

Itacoatiara/AM, ficam restritas à fâixa de domido
8. A coleta e o tÍanspone dos residuos de qualquer natureza gerados ío empre€ndimento devem seÍ efetuados poÍ empresa

licenciads neste IPAAM para esta aliüdade.
9. ComuoicaÍ ao IPAAM o irÍcio drs obras de recuperaçio e reütalização do Rtúrl Crrrr.zirhq localizado na Zona

Rural do Municipio de ltacoatiüa-AM, assim como qualquer sinÀúo que veiha a ocoÍreÍ ,la área da obü-
10. E expÍessaÍnente proibida a queima e deposição inadequada de residuos de qualqueÍ natuÍezq devendo os mesmos ser

ac$dicionados e direcionados em local apropriado.
I l. Fic! .rpr.!$rrcrt. proibidr r intcrvc!çao .m lr.r Dlo rutorizrdr por csta IPAAM.
12. M8[ter integral as Áreas de Preservação PeÍmanente - APP, confo.me estabelecido a Lei n.o 12.651/12, alterada pclâ Lei

n'12.127112.
13. Adot r procedime os adequados p{a a coleta, transpoÍe e destinaçâo de residuos gerados na obra.
14. Os reslduos gerados na construÉo civil, deve atendeÍ a Resoluçâo CONAMÂ nô 307/02
15. Cunpú o estabelecido refeÍente ao Ce.enciamento e Reslduos gemdos na consúução civil, coÍrfoÍme Resolução

CONAMA no 307/02 e suâs alteraçõe§.
16. As sub6úânci&s mineÍais de uso üíeúa1o na caÍlstn ção civil devem ser fomecidas por empresas deüdamente licenciâda§

por esle IPAAM paÍa esrâ finalidade.
l?. As áreas desúnadas a aterro de iúeÍes (bota-foÍa) e empÍéstimo, deverão seÍ pÍeviamente autorizadas pelo IPAÂM.
18. Devàrâo ser adotadas medidas de conteíçâo üsaodo minimizaÍ alisorcamento dos çorpos d'água aa área de inÍluência direta

do elnpreendimento.
19. Os Íeslduos oriundos de implafltação e operaçâo do canteiro deverào ser segregados, acondicionâdos, armazçnados e

destinados a locais devidamente licenciados neste lnstituto pala essa finalidade, devendo manter em arqüvo documento
compIobatório de deslinaçãoi

20. Paralisar imedi8tamente a atiüdade, quando da veri{icasão de iídicios de vestigios aÍqueológicos, históricos ou aÍisticos
oa árcs de influência direta e/ou indiÍeta do empÍeendimento e comunicar ao IPHAN e ao IPAAM

2l- Fica expressamentejrroibido o traNpone e a comeÍcial üaçâo do material argiloso, sem€ prevista autorizaçâo deste IPAÁM i
22. A intewençào em Area de Proteçâo Permalente - APP deve ser objeto de liceíciame[to ambieraal especifico, coÍrforme

Lei Federsl n" 12.651/12, irformardo a(s) coord€nad8s(s) geogÍáfica(s) da á.eaG):
23. A int€ÍveÍrção em áÍe, de APP deverá seÍ precêdida de autorizaçâo emitidâ por este lPÀAMl
24. tr-rn ctlo dc iltlrvcoçlo cE pmpricd.dc (!) prrticular (cs), r..liz.r soD.ut. rpóa . obt oçlo dr .onc.3.ao

pc.úilsiotrlriri
25. Eit. Liccrçr trlo rutoÍizr Suprcselo V.g.arl;
26. R.rpr.s.!t.r r.!tc IPAAM, ío prazo dc 15 diN, Plam de Cerenciatne o de Residuos da Construçâo Civil - PGRCC

deüdamente assil8do pelo responúvel técnico, acompaúado de ART;
2?. Apresentar oeste IPAAM no prazo de 30 dias Projeto de Terraplanagem devidam€nte assinado pelo Íesponsável técnico,

acompanhado de ART;
28. Na necessidsde de desmatamento/supressão vegetal apr€sentaÍ lnventiiÍio da Flora existente na área via sistema SINA-FLOR

(conforme lnstruçô€s Nórmativas n'21/2014, em seu afl. 70 e nó l4l2018, em seu aí. 3'), o r€fe.ido Inventiirio deve seÍ
elaborado coÍrforme Termo de Referêrcia deste OEMA devidmente âssinÊdo pelo Íesponsável técnico, acompalhado dc
ART. Aprese ar ao processo fisico, o Inventfuio e o PÍoglama de Resgate de Faun4 devidamente ôssinado pelo respoosável
tecnico, acompanhado de ART;

29. Apresentar Deste IPAAM, quando da solicitação da reoovaÉo dâ Licença Ambienta.l, os segúntes documeítos atualizadosi
a) Comprovonte de destinâção final dos residuos do empreendimento;
b) Comprovatrte de destinaçâo do bota-foral
c) Cadast o da atividade (Modelo IPAAM).


