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O ESTADO DO AMAZONAS

LICENÇA AMBIENTAL UNICA - LAU Ns31412022

o rNsTrruro nB pRorrÇÃo AMBTENTAL Do AMAzoNAS-rpAAM.
no uso das atribuições que lhe confere a Lei nq3.T85de24deJulhode20l2,expedeapresente
Licença que avÍoriza a:

INTERESSADo: Prefeitura Municipal de ltacoatiara,

Exornrço rARA coRREspoxoÊxctl: Rua Doutor Luzardo Ferreira de Melo, Centro,
Itacoatiara-AM.

CNPJ/CPF: 04.241.98010001-75 INscRrÇÃo EsrADrjAL:

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

REGrsrRo No IPAAM: 1008.2326 PRocEsso Ns: 721512022-22

ArrvrDADE: Recuperação de Ramal

LocALrzAÇÃo DA ATTVTDADE: Ramal SUDAM, no Município de ltacoatiara-AM.

Coordenadas Geográfi cas:

rniclo FIM
Trecho Latitude Longitude Latitude Longitude

Trecho I 3"3'33,99"S 58"42'24.45"W 3'4'57,15"S 58"43'r0,09"W
Trecho 2 3"7'12,02"S 58"42'46,70*W 3.7'40,03"S 58"43'37,37"W
Trecho 3 3.7'52.77"5 58.43'47.64"W 3'l l'46,85"S 58"44',30.28"W

FTNALTDADE: Autorizar a realizaçáo dos serviços de engenharia para Recuperação do
Ramal SUDAM, com extensáo total de 13.920 metros.

Porf,NCrALPoLUIDoR/DEGRADloon: Pequeno PoRTE:Grande

PRÂzo DE VALTDADE DESTA LrcErçl: 0l Alo.
\ 1e n ('àu:

. Estâ licerça é composle de 29 restrições e/oü condições constsntes no yerso! cujo não
cumprimento/atendimcrto sujcitrrá, su, invalidação e/ou 8s peoalidrdes previstas em trormas,

. Esta licença niio comprova Dem substitui o documento de propriedade, de posse ou de domíDio do imóvel.

. Estâ lic€nçâ deve permânecer nâ localizlção dâ âtividade c exposta de form, visível (frente e verso),
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RESTRIÇÕES E/OU CONDIÇÔES DE VALIDADE DESTA LICENÇA - LAU N" 31412022

L O pedido de licençiâmento e a Íespectiva concessâo da mesm4 so terá validade quardo publicada Dirírio Oficial do Estado,

periódico regional local ou locâl de gÍande circulação, em meio eletrônic-o de comúricação mantido pelo IPAAM, ou nos

murais dâs Prefeituas e Câmaras Muíicipais, conforme aÍt.24, da Lei n'.3.785 de 24 dejulho de 2012;
2. A solicitação da renovação da Licença Ambiental deverá ser requerida num prazo mínimo de 120 dirs, antes do vencimenlo,

c.otrforme aÍ.23, da Lei n'.3.785 de 24 dejulho de 2012;

3. A prêsente Licença está sendo concedida com bâse nas informaçôes constantes no proc csro n'. 7215n022-22.
4. Toda e qualquer modificação introduzida no projeto após a emissão da Licença implicaÍá na sua automática invalidação,

devendo ser solicitada nova Licenç4 çom ônus para o interessado.

5. Esta Liceíça é válida apenas para a localização, atividade e finâlidade mnstante na mesm4 devendo o inleiessado requeÍer
ao IPAAM nova Liceíça quândo houver mudança de qualquer um destes itens.

6. Esta Liccnça oão dispensa e nem substitui neúüm documento exigido pela Legislação Federal, Estadual e MudcipâI.
7. A5 obÍas de Recuperação e Reütalização de RrDsl SIIDAM, localizado na zona Íwal do municipio de hacoatiara/AM,

ficam restritas à faixa de dominio
8. A colett e o transporte dos Íesíduos de qüalquer nalureza gerados no empreendimento devem seÍ efetuados por empresa

licencàda neste IPAAM pala esta atividade.
9. Comunicar ao IPAAM o início das obras de recuperação e revitalüação do Rrm.l SUDAM, localúado m Zona RuÍal do

Municipio de Itâcoatiâra-AM, assim como qualquer sidstro que veúa a ocolÍeÍ na iârea da obra-

10. É expÍessame e proibida a queima e deposição inadequada de Íesiduos dE qualqueÍ natuÍeza devendo os me$nos ser

acondicionados e direciooados em local apropriado.
I l. Ficr Gtprcasrmetrt proibidr . irterveDçtro eú íret nlo rutorizrdr por este IPAAM.
12. Manter intêgal as á.reas de Preservaçâo Permânente - APP, conforme estabelecido a Lei n." t2.ó51l12, alteÍada pela Lei

n'12.727112.
13. Adotar procedimentos adequados pam a coleta, Eansporte e destinaçâo de residuos gerados na obra.

14. Os residuos gerados na construção civil, deve atendeÍ a Resoluçâo CONAMA í' 307/02
15. CumpriÍ o estabelecido refeÍente ao Cerslciamento e Residuos gerados na construçâo ciüI, conforme Resolugão

CONAMA n' 30?/02 e suas alteraçôes.
ló. As substâncias minerais de uso imediato ía construção ciül devem ser fomecidas por empresas devidamente licerciadas

poÍ este IPAAM para esta finalidade
17. As árcas destinadas a aterro de inertes (bota-fora) e emprésúmo, deverâo ser previamefie autorizadas pelo IPAÁM.
18. Deverão ser adotadas medidas de contençâo visaído minimizaÍ assoÍeamento dos corpos d'âgua na iirea de influêociâ direta

do empreendimento.
19. Os Íesiduos oriundos de implsntação e opeÍação do canteiro deveÍão ser segregâdos, acondicionados, armazenados e

destinados a locais rleüdamente licenciados neste listituto pala essa finalidade, d€vendo manteÍ em atquivo doctunento
comprobâtório de deslinação;

20. Paralisü imediatam€nt€ a atividâde, quando da verificação de indicios de vesügios aÍqueológicos, histórims ou aÍisticos
na iirea de inflúncia direta e/ou iÍrdiretâ do empreendimento e comunicar ao IPHAN e ao IPAAM

21. Fica expÍessamentc proibido o transpoÍte e a comercialização do mateÍial algiloso, sem a prevista autorizaçâo deste IPAAMi
22. A interveDção efl ÁÍea de PÍoteção Permanente - APP deve ser objeto de licenciamento ambiental especifico, conforme

Lei Federal n" 12.651/12, iíformando â(s) coordenadas(s) geográfica(s) da tu€4s);
23. A intervençeo em áÍea de APP deveÍá ser precedida de autorização emitida por este IPAAM;
24, Em ct§o dG itrteivcdçIo cm pÍopried.d. (s) p.rticuhr (os), rc.lizrr somente rpós r obtênçtro d. conccssao

pcrDissioDlrir;
25, Est! Liceoçr nlo rutoriz. SupÍ.ssio VeBetrl;
26. RerpÍrscntrr mst€ IPAAM, tro prrzo de 15 dirs, Plano de Cerenciamento de Residuos 4a Consttuçào Civil - PGRCC

deviilamcnte assinado pelo Íesponsável úcnico, acomparhado de ART;
2?. ApresemaÍ neste IPAAM oo prazo de 30. dias Projeto de Terraplanagem devidamente assinado pelo Íesponsável tecnico,

" 
i"""H"*t"*"a5#ha&menro/supressão vegeral apresentar lnv€ntáÍio dâ Flora exisrente na tuea via sistema SINAFLOR
(conforme lnstruções Normativas n'2ll2014, em seu aí. 70 e n' l4l2018, §m seu aí. 3'), o Íeferido lnventii!'io deve ser

elabomdo conforme Termo de Referência deste OEMA devidamente assinado pelo Íesponsável técnico, acompanhado de

ART. ÂpresentaÍ ao processo fisico, o lnventário e o Progrma de Resgate de FauÍr4 devidanente assinado pelo responsável

técnico, acompanhado de ART;
29. ApresentaÍ neste IPAAM, quando da solicitaçâo dâ Íenovação da Licença Ambie al, os seguintes documentos atualizados:

a) CompÍova e de destitração final dos residuos do empreendimento;
b) ComEovante de destinaçeo do bota-fora;
c) Cadasüo da atiüdade (Modelo IPAAM).


