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GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

LICENÇA AMBIENTAL UNICA - LAU No 309/2022

O INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS - TPAAM,
no uso das atribuições que lhe confere a Leinq3.T85de24deJulhode20l2,expedeapresente
Licença que autoriza a:

INTERESSADo: Prefeitura Municipal de ltacoatiara.

ENDEREÇo nARA coRRnspox»Êncrl: Rua Doutor Luzardo Ferreira de Melo, Centro,
Itacoatiara-AM.

CNPJ/CPF: 04.241 .98010001-75 INSCRTçÃo ESTADUAL:

ForE: (92) 3521-5559 F,rx: (92) 3521-2271

REcrsrRo No IPAAM: 1008.2326 PRocEsso Ns: 720312022-06

ArrvrDADE: Recuperação de Ramal

LocALrzAÇÃo DA ArrvrDADE: Ramal do Jamaná, no Município de ltacoatiara-AM.

Coordenadas Geográfi cas:

Ra mal Longitude
I nício P 0l ?o?'ro §r"s 58'28',48.23"W
Fim P02 3.6'30.55"S 58.32',16,89"W

Frnrrroror: Autorizar a realizaçâo dos serviços de engenharia para Recuperação do
Ramal do Jamanã, com extensão total de 8.315,25 km.

PorENcrALPoLulnon/Drcneoloon: Pequeno Ponrr: Médio

PRAzo DE vALtDADE DEsrA LtcENÇA: 0l ANo.

Atrncão:
. Esta licença é compostâ de 29 restrições e/ou coDdiçôes colstsntes ro verso, cujo râo

cumprimcnto/aterdimento sujeitsrÁ s sua invâlidaçío e/ou as penalidrdes previstas em IIormas.
. Estâ licetrçâ nâo comprova oem substitui o documerto de propriedode, de possê ou de dolníllio do imóvel.
. Esta licenqa deve permsnecer nâ locsli?rção dâ âtividade e expostr de forms visível (frente e verso).

Manaus-AM, 05 JUL?frA
-,/w,l

Francisca ffsivana C. Pereira
Assessora, no exercício da Diretoria Técnica

Julia IVIa rcos de Souza
teiretor Presiden

Av MaÍio YpiÍanga Monteiro, 3280 - Paíque 10 de Novombro
Fone: (92) 2123{'721 I 2123-673'l I 2'123-6778
Manaus - AM - CEP: 69.050{30
web: www.ipaâm.am.gov.br

IPAAJTI
bsdn to de Prdeçáo &nbiêntal

doÂmaroüs

Rtr

Ponto Latitrde



RESTRIÇÕES E/OU CONDIÇOES DE VALIDADE DESTA LICENÇA _ LAU N" 309/2022

L O pedido de licenciamento e arespectiva conçessão damesnra, só terá validade qusndo publicada Diário Oficial do Estado,
petiódico r€gional local ou loçal dê grande circúaçâo, em meio eletrônico de comunicaçào marÍido pelo ÍPAAM, ou nos
muÍais das PrefeituÍas e Câmaras Municipais, confoÍme aÍ.24, da Lei n".3.785 de 24 de julho de 2012;

2. A solicitaçâo da renovaçâo da Licerya Ambiental deverá ser reqüerida num prazo rninimo de ! 20 dits, antes do vencimeíto,
conforme an.23, da Lei n'.3.785 de 24 dejulho de 2012;

3. A presente Licença está sendo concedida com base ,ns informaçôes constantes no pÍr.cr.o n'.7203n02246.
4. Toda e qualquer modificação iltroduzida no pÍojeto após a emissâo da Licença implicará ra sua aúoÍnárica invalidaçÀo,

deveodo s€r solicitada nova Licenç8, coÍr ônus pala o iítercssado.
5. Esta Licçnça é válida apenas püa a localização, atiüdade e linalidade c{instante na mesm4 devendo o inteÍessado Íequerer

ao IPAAM oova Licença quando houver mudança de qualqueÍ um destes itens.
6. Esta Lic€nça oão dispensa e nem substitui oeÍhün documenlo exigido pela Legislaçeo Federal, Estadual e Municipal.
7. As obras de Recuperafão e Revitalizaçeo de Rrm.l do &u.tr., localizado na zona ruÍal do municipio de

hacoatiaa/Álú ficaltr restsitas à faixa de dominio
8. A coleta e o Eansporte dos resíduos de qualquer natuÍezâ gerâdos no empreendimento dev€m ser efetuâdos por empresa

licenciada neste IPAAM paÍa estg arividade.
9. CornunicaÍ ao TPAAM o iricio dds obÍas de recup€Íaçâo e revitaliação do Rrmrl do JrtErr|l, localizado tra Zona Rural

do Município de Itacoâtian-AM, assim como qualquer sinisÍo que veúa a ocorrer na áÍea da obra.
10. E expressarnente proibids a queima e deposição inadequada de residuos de qualquer natuÍeza, deÍendo os mesmos set

acondiçionÀdos e dirccionados em local apropriado.
ll. Fi.r crprcss.n.íta proibidr r iDt.rv.[çIo em iÍ.. nlo.utoriz.dr por Grtr IPÂAM.
t2. Maoter integÍal6 Á,reas de Preservaçeo Permanente - ÁPP, conforme eslabelecido a Lei n." 12.651/12, alt€rada pela Lei

n'12.727112.
13. AdotaÍ proc€dimentos adequados para a colela, traDsporte e destinação de residuos ger.dos na ob.ra-

14. Os resÍduos geÍados na const ução ciüI, deve atender a Resolução CONAMA n' 307/02
15. Cumpri, o estabelecido ÍefereÍrte ao.Gerenciameíto e Residuos geÍados na constsuçào civil, conforme Resoluçâo

CONAMA n' 307/02 e sur§ alteraçô€s.
16. As substâncias minerais de uso imediato na coístrüÉo civil devem ser fomecidas por empÍesas devidamente licenciadas

por este IPAAM paÍa esta finalidÂde.
l?. As áreas desriíadas a atero de ineíes (bota-foÍa) e empréstimo, deverão ser previamente autorizadâs pelo IPAAM.
lE. Dev€Íâo ser adotadas medidas de contençâo visando minimiza, a.isoreamento dos corpos d'água ía &ea de inÍluêtrcia dtela

do empreendimento.
19. Os resídms oriundos de implantação e operaçào do canteiro deverão ser segegados, acondicionados, aÍmÀzenados e

destinados a lacais devidamente licenciados neste Institr,lto para essa Íinalidade, devendo maÍer em arqüvo documento
comprobarório de destinação:

20. PaÍalisaÍ imediataíreote a atividade, quando da verificação de indicios de vestigios üqueológicos, históricos ou aíisticos
na álea de i luência direla €/ou indireta do empr€endimento € comlmicaÍ ao TPHAN e ao IPAAM

21. Fica expressainentetÍoibido o tra$sporte e a comercialização do material argiloso. sem a prevista autorizaçâo deste IPAA M;
22. A iÍtervenção em Area de PÍoteção Permanente - APP deve ser objeto de licencismento ambiental especifico, conforme

Lei Federal í" 12.651/12, informando a(s) coordenadss(s) geográfica(s) da áre(s)i
23. A inteÍvençâo em área de APP deverá ser precedida de aurorizaçào emitida por este IPAAM;
2,1. f,m crso dG iítcrvcDçlo cm propricdrdc (3) prrticuhÍ (.§), r..liirr lomcrt. .pó! . obt trÉo d. .oDccsío

p.rEilsioraíu;
25. Elt Lic.rç. llo.!toÍir. Suprclslo VcSGt l;
26. R.rprcs.trt r !c!a. IPAAM, Do pr.zo dc 15 diú, Plano de Cercnciametrto de Residuos da Construçâo Civil - PCRCC

deüdamentc âssinado pelo responsável téçnico, açompanhado de ART;
27. ApÍese ar rcste IPAAM no prazo de 30 dias PÍojeto de Terraplanagem devidamente assinado pelo ÍespoÍsável técnico,

acompaÍhado de ART;
28. Na necessidade de desmalamento/§upressão vegetal apresentar Inventfuio da FloÍa exislente nâ área via sistema SINAILOR

(conforme Inst uçõesrNormativas n" 2ll2014, em seu aÍt. 70 e no 14,2018, em seu aÍt. 3o), o refeído Inventário deve ser
elabomdo co[forme TerÚto de Referência deste OEMA devidamente .ssinado pelo rcsponsável técnico, âcompânhado de

ART. Apresentar ao pÍocesso Íisico, o Inv€ntáÍio e o Prognma de Resgate de Fauna, devidamente assilado pelo responsâvel

técnico, acompanhado de ARTI
29. Apresentarneste IPAAM; quando da solicitação da renovação da LiceÍ!ça Ambiental, os seguintes documentos atualizados:

a) CompÍovante de dÊstiÍaçào final dos residuos do ernprefldimento:
b) CompÍovante d€ destinaçào do bota-fora;
c) CadastÍo da atiüdade (Modelo IPAAM).


