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ôOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

LICENÇA AMBIENTAL UNICA - LAU Ns31212022

O INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS _ IPAAM.
no uso das atribuiçôes que lhe confere a Lei ne3.T85de24deJulhode20l2.expedeapresente
Licença que autoriza a:

I\rEREssADo: Prefeitura Municipal de ltacoetiara.

ENDEREÇo nARA coRRrspoxoÊxcll: Rua Doutor Luzardo Ferreira de Melo, Centro,
Itacoatiara-AM.

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

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

REGrsrRo No IPAAM: 1008.2326 PRocEsso Ns: 721412022-88

ATTvTDADE: Recuperação de Ramal

LocAr,rzAÇÀo DA ArrvrDADE: Ramal Santa Luzia, no Município de ltacoatiara-AM.

Coordenadas Geográficas: (nos autos do Processo às folhas 51 a 59)

Ramal Ponto Latitude Longitude
Inicio P0l 2"59'11,02"S 58"52',41,85"W
Fim P02 3'0'57,64"S 58"56',24,52"W

FTNALTDADE: Autorizar a rcalizaçáo dos serviços de engenharia para Recuperaçáo do
Ramal Santa Luzia, com serviços de pavimentação, com extensão total de 9.023,88
km.

PoTENCTALPoLUTDoR/DEGRÁD.l»on: Pequeno PonrE,: Médio

PRAzo DE VALIDADE DESTÂ LTCENÇA: OI AIIIO.

.{tençà():
. Esta licençâ é composta de 29 restrições e/ou condições constatrtes no verso, cujo não

cumprimento/ateldiIItento sujeitârá â sua invalidrçlo e/ou as penalidades previstâs em normâs.
. Ests licença não comprovâ nem substitui o documento de propriedade, de posse ou de domÍnio do imóvel.
. Esta licença deve permanecer nà localizsçâo dâ atividade e exposta de forma visÍvel (Írente e verso).

Manaus-AM, ASJU-ru.
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Roo"i.""?#"na c. Pereira
Assessora, no exercício da Diretoria Técnica

Julia Marcos nte de Souzà
retor Presidente

Av. Mario Ypirangâ Montoiro, 3280 - Parqu6 l0 d6 Novêmbro
Fone, (921?1234'721 I 2123-673't I 21234778
Manaus -AM - CEP: 69.050-030
web: www.ipaam,am.govbr
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l. O pedido de licenciamento e a respeçtivâ concessâo da mesm4 so terá validade quando publicada Diário OÍicia.l do Estsdo,
periódico Íegional loçal ou local de grande circulação, em meio eletÍônico de comunicaçâo mantido pelo IPAAM, ou nos
murais das Prefeituias e C6mEras Municipais, conforme aÍ.24, da Lei n".3.785 de 24 dejulho de 2012;

2. A solicilaçào da renovaçeo dâ Licença Ámbiental deverá ser requ€rida nutn prazo minimo de 120 dir3, antes do vencimento,
conforme aÍ1.23, dâ Lei 0'.3.785 de 24 dejulho de 2012;

3. A presente Licença está s€ndo concedida com base nas infoÍmaçôes constartes no proc..so n" - 7r14Í2022-t[.
4. Todâ e qualqueÍ modificaçâo intÍoduzida no projeto após a emissão da Licençâ implicani rla sua automática invalidaÉo,

devendo seÍ solicitada nova Licença, com ôrus para o inteÍessado.
5. Esta Licença é vílida apenas para a localização, atividsdc € linalidâde çônstante na mesm4 d€vendo o inteÍ€ssado requerer

ao IPAAM oova Licelça quando hoüver mudoça de qualquer um destes itens.
6. Esta Licençs nâo dispensa e nem substitui neúum documeoto exigido pela Legislação FedeÍal, Estadual e Municipal.
?. As obras de Recuperação e Revitalização de RrDrl S.ntr Lüzir, localizsdo na zona ruÍal do muniçípio de

Itacaatiea/AM, ficam restritas à faixa de dominio -
8. A coleta e o transpoíe dos residuos de qualquer natueza gerados oo empÍeendimento devem ser efetuados por empresa

licenciadâ neste IPAAM parô esta atiüdade.
9. Comu car ao ÍPAAM o inicio das obras de Íecup€raçào € revitalizaçào do Rrm.l §rDt Luzi., localizado na Zrna Rural

do Mu cipio de ltacoEtiara-AM. assim coúo qualquer sinistro que ve[ha a ocorÍeÍ na ifuea da obra"
10. E expressameúte pÍoibida a queima e deposiçâo imdequada de Íesiduos de qualquer naturea, devendo os mesmos ser

acondicionados e dteciomdos em local apropriâdo.
I l. Ficr crprc*srmctrt proibidt . i .ry.nçIo .m iÍGr olo rutoriztdr poÍ .3tc IPAAM-
12. M8nter integral as Àe&s de PreservaçÀo Perúanente - APP. c.nforme estabelecido a Lei n." 12.651/12. aheradâ pela Lei

n' 12.721112.

13. Adotar procedimeums adequaôs para a coleta, t anspone e d€stinatão de residuos geÍados na obra.
14. Os Íeslduos geÍados m constÍuçào civil, devc stendeÍ a Resolução CONAMA n' 30702

' 15. Cumprir o estabelecido ÍefeÍente ao Gererciame o e Residuos gerados na consrução ciüI, conforme Resoluçâo
CONAMA n" 307/02 e suas alteÍações.

16. As substâncias mineÍais de uso im€diato Da constÍução civil devem seÍ fomecidas por empÍesas devidünent€ licenciadas
por este IPAAM para esta Íinalidade.

17. As fueas destinadas a ateÍo de ircíes Oota-for4 e empréstimo, deveÍão ser pÍeviamente autorizadas pelo IPAAM-
18. Deverào ser adotadas medidas de contençào üsando minimizü assoreamento dos corpos d'água Í|a áreâ de iífluência dteta

do empreendimento.
19. Os residuos oriutrdos de implantaçào e operaçào do cadeiro deveÍão ser segregados, acondicionados, ânnazetrados e

destinados a locais devidamente licenciados neste Instituto paÍa essa finalidade, deveúdo manter em arquivo docunento
comprobatório de desrinaçâo;

20. Paralisü imediatao€ote a atividade, quando da verificação de iÍdicios de vestigios arqueológicos, hisúricos ou aÍisticos
na área de hllúncia direta €/ou indireta do empreendimento e comüricü ao IPHAN e ao IPÁAM

21. Fica expressamente pÍoibido o transporte € a comeÍcialização do material argiloso, scm a prevista autoúação deste IPÂÂM;
22. A intervenção em Árca de Proteção Permanente - APP deve ser objelo de licenciamento ambiental especifico, conforme

Lei Federal n' 12.651/12, informando a(s) coordenadas(s) geogáfica(s) da áÍea(s);
23. A intervenção em iiÍea de APP deverá ser prec€dida de autorüação emitida por este IPAAM;
24. ED caro d. irÍ.rvc4lo .b propÍicd.d. (.) príicühÍ (..), rr.liar .oE.trt .pór r obl.nÉo dr coDc.!úo

p.rDLliorárir;
25. Elta LicGnF rlo rutorizr Soprc!§ao V.g.ti;
2ó. RcrpÍB.ntrr nrstc IPAAM, no prlzo dc l5 dir9, PlaIIo de cerenciamento de Residuos da Construção Ciül - PGRCC

deúdamente asshado pelo responsâvel técnico, acompanhado de ART:
2?. ApÍesentar neste IPAAM no prazo de 30 diss Plojeto de Terraplanagem devidamente assiíado pelo responsável técnico,

acompanhado de ARTI
28. Na necessidad€ dc d€smalaÍnento/supressâo vegetal apresentar Inveítá{io da Flora existente na área via sistema SINAFLOR

(conforme lDstruções Normativas n'21/2014, em seu an. 70 e no l4l2018, em seu aí. 3'), o referido InvenúÍio deve se.
elaborado conforme Termo de Referêrcia deste OEMA deüdamente assimdo pêlo respoDsável teçnico, acompalhado de

ART. ApreseftaÍ ao prosesso fisico, o Inventiirio e o Programa de Resgate de Faun4 deúdaúente assinsdo pelo responsável

técnic-o, acompanhado de ART;
29. Apreseotarneste IPAAM, quando da solicitaçâo da renovação da Licença Ambiental, os seguintes docume os atualizados:

a) Comprovaate de destinaçeo final dos reslduos do ehpreendimeÍrto:
b) Comprovarte de destinaçâo do bota-foÍa;
c) Cadas[o da atividade (Modelo IPAAM).

RESTRIÇÕES E/OU CONDIÇÔES DE VALIDADf, DESTA LICENÇA _ LAU N'3I2/2022


