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LICENÇA AMBIENTAL UNICA - LAU No 310/2022

o lNsrtruro nr rRoreçÃo AMBIENTAL Do AMAzoNAS - IrAAM.
no uso das atribuições que lhe confere a Leina3.TS5de24deJulhode20l2,expedeapresente
Licença que autoriza a:

INTERESsADo: Prefeitura Municipal de ltacoatiara.

ENDEREÇo eARA coRRrspoxnÊrctl: Rua Doutor Luzardo Ferreira de Melo, Centro,
Itacoatiara-AM.

CNPJ/CPF: 04.241 .98010001-75 INscRrÇÃoESTADUAL:

Foxr: (92) 3521-5559 Frx: (92) 3521-2271

REcrsrRo No IPAAM: 1008.2326 PRocEsso Ns: 72111202244

ArrvrDADE: Recuperação de Ramal

LocALrzAÇÃo DA ArrvrDADE: Ramal Rondon ll, no Município de ltacoatiara-AM.

Coordenadas Geográfi cas:

Ramal Ponto Latitude Lonqitude
Início 3.5'32,48"S s8'32', 13.27"W
F inr P02 3"7'15.60-S 58"32'27.06"W

FTNALTDADE: Autorizar a realizaçáo dos serviços de engenharia para Recuperação do
Ramal Rondon ll, com extensão total de 3,27 km.

PorEr-crALPoLLrrDoúDEGRADnnon: Pequeno Ponrr: Médio

PRAzo DE VALTDADE DEsrA LrcENÇA: 0l ANo.
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. Estâ licença é composta de 29 restrições e/ou condiçôes collslrrltes no verso, cuio trâo
cumprimento/atendimento sujeitsrá & §ua invâlidação e/ou 8s penalidrdes previstas eltr normas.

. Esta licença nIo comprova nem substitui o docümento de propriedade,de posse ou dc domínio do imóvel.

. Esta licençr deve permânecer na locrlizaçio da atividsde e exposta de formâ visível (frcote e verso).

Av. Mario Ypirangâ Montsiro, 3280 - Parqu€ '10 de Novembro
Fone: (92) 21234721 I 2123â731 I 2123-6778
Manaus - AM - CEP: 69.050{30
wêb: www.ipaam.am.govbr
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RESTRIÇOES E/OU CONDIÇÕES DE VALIDADE DESTA LICENÇA - LAU N'310/2022

l. O pedido de licenciúnento e a respectiva çonçessâo daltresm4 só terá validade quando publicada Diário OÍicial do Estado,
periódico regional local o! locál de grarde circulação, €m meio elerônico de comunicaçào rnalltido pelo IPAAM, ou nos
murais das Prefeituras e Câmans Municipais, conforme an.24, da Lei no.1.785 de 24 de julho de 2012;

2. A solicitaÉo da renovaçilo da Licelça Ambiental deverá ser Íequeridâ num piazo minimo dc 120 dir3, aares do vencimeoto,
confoÍÍne ait.23, da Lei n'.3.785 de 24 dejulho de 2012:

3. A prese e Licença estô serido conçedida com base nas üformações constantes llo p.oc.r.o n".1211D02244.
4. Toda e qua.lquer modilicação húoduzida m pÍojeto após a emissào da Licença implicáÍá na sua automática invalidação,

devendo ser solicitada nova Licenç4 com ônus pam o inieressado.
5. Esra Licença é válida apenrs para a localização, atividade e finalidade constante na mesma, devendo o interessado requerer

ao IPAÁM nova Licrnça quando houver mudança de qualquer um destes itens.
ó. Esta Licarya nâo dispensa e nem substitui neúum docümento exigido p€la Legislaçâo Fed€Íal, Estadual e Municipal.
7. As obras de Recuperação e Reüralizaçâo de RrD.l Rordotr ll, localizado na zona rural do municipio de ltscoatiara/A-lvl,

Íicam restritas à faixr de domínio
8. A coleta e o üatrspone dos resíduos de qualqueÍ natuÍeza gerados no emprcetrdimento devem ser efetuâdos por empresa

licenciadô íeste IPAAM para esta atiüdade.
9. Comunicar ao IPAAM o inlcio das obras de Íecuperaçâo e revitalização do R.mrl Roodor Il, localizado na Zona RuÍal

do Muniçipio de ltacoatiüa-AM, assim como qualquer sinistÍo que venha a ocorrer na área dÀ obra-
10. É expressamorte proibida a queima e deposiçao inadequôda de Íesiduos de quâlqueÍ natuÍez4 deveÍdo os mesmos seÍ

acoldicionados e direcion dos em local apropriado.
I l. Ficr crprcslrEctrta pÍoibkla r intarvctrçao cD lr.. lto ruaoriadr por cstc IPAAM.
12. MaDteÍ integral as AreÀs dê PreservaÉo Permanente - APP, conforme estabelecido a Lei n." 12.651/t2, alterada pela Lei

n'12.727112.
13. AdotaÍ procedineotos adequados pam a coleta transporte e desrinaçào de Íesiduos gerados na obra
14. Os resíduos gerados na consüução ciüI, deve atender a Resoluçâo CONAMA n'30702
15. Cueprir o estabclacido Íeferente ao Cerenciamento e Residuos geÍados na consEução civil, conforme Resolução

CONAMA tr' 307/02 e suas alteraçõe§.
16. As substâncias mioerais de uso imediato na consruçâo civil devem scÍ fomecidas por empresâs deüdamente licenciadas

por este TPAAM parà êsta fiDalidadê.
17. As árêas destinadas a aterro de inenes (bota-foÍa) e empréstimo, deveÍâo ser pÍeúamente auto.izadas pelo IP^AM.
18. DeveÍão seÍ adotadag mediilas de contençâo visaodo minimüa. assoreamento dos corpos d'água na área de inÍluência direia

do empreendimento-
19. Os residuos oriuDdos de impla açào e operaçeo do canteiro deverllo ser segregados, açondiçionados, aÍmazeíados ê

destinados a locais deüdamente licanciados neste Instituto püa essa fiÍulidade, devendo manter em üquivo documento
comprobarório de destinâçào:

20. Púalisar imedialamente a atiüdade, quando da verificação de indicios de vestigios arqueológicos, históricos ou aÍtisticos
na área de inÍluência diÍeta e/ou indireta do empreendime o e comunicar âo IPHAN e ao IPAAM

21. Fica expressamente.proibido o trâíspone e a comeÍcialização do mateíal argiloso, sem a prevista autoúaçào deste IPAAM;
22. A intervençâo em Arca de Proteção Permanente - APP deve seÍ objeto de licenciamento ambient.l especifico, conforme

Lei Federal n' 12.651/12, informardo a(s) coordenadas(s) geográfica(s) da áÍeqs):
23. A intervenção em área de APP deveÍá seÍ pÍecedida de autoüaçâo emitida por este IPAAM;
24. Em .t3o d. i .rvGrçlo cD pÍopri.dtdc (.) prrticü|.Í (§), rÊrliãr lom.trl. !É. r oba.trçlo dr cotrcc.slo

pernirsiorlrir;
25. Era. LiccDç. Dio tuloria Supr.arlo V.g.t.l;
2ó. Rcrprcr.ltrr trcrlc IPAAM, ro pr.zo d. 15 dir!, Plano de Gerenciamento de Residuos da Coístrução Civil - PGRCC

deüdamente assinado pelo responsável técnico, acompatrhado de ART;
27. Apr€sentar oesle IPAAM ío prazo de 30 dias Projao de TenaplEnagem devidamente assinado pelo responsável récíico,

acompaúado de ART;
28. Na necessidade de desmatainento/supressão vegetal apresentar Inventário da Flora existente na áreÀ via sistems SINAFLOR

(confoÍme lDstruçôes NoÍmarivas n" 2ll2014, em seu art. 70 e no l4l2018, em seu aí. lo), o r€ferido ltrveÍltário deve ser
elaboÍado co orme Termo de RefeÍênçia deste OEMA devidamente assinado pelo responsável Écnico, acompàúado de

ART. ApÍesetrtar ao processo Ílsico, o Inventário e o Programa de Resgate de Fauí4 devidamente assinado p€lo ÍespoÍrsável
técnico, aclmpaúado de ART;

29- ApreseftaÍ neste IPAAM, quado da solicitaçâo da renovação da Licença Ambiental, os seguintes documenlos atualizados:
a) Comprovarte de destinação final dos Íeslduos do empreendimeoto;
b) Comprovaot€ de destiração do bota-fora:
c) Cadastro da ariüdade (Modelo IPAAM).


