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LICENÇA AMBIENTAL UNICA- LAU NL26812022

O INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS _ IPAAM, NO USO

das atribuições que lhe confere a Lei ne 3.785 de 24 de Julho de 201 2. expede a presente Licença que

autoriza a:

INTEREssADo: Darly de Oliveira Sampaio.

ENDEREÇo eARA coRREspoNDÊNclA: Rua 20 de Setembro, no 671 , Centro, Autazes-AM.

CNPJ/CPF: 999.626.402-53 INscRrÇÃoEsrADUÀL:

Foxr: (92) 99189-1485 DAP: SDW0999626402532705211133

REGTSTRoNoIPAAM:'t001.3006 PRocEssoNe: 106612021-07

ArrvrDADE: Agricultura Familiar.

CAR No: AM-1 300300-553F39F497ED48E891 230DC5645C8293

LocALrzAÇÃo DAATTvTDADE: São José, Lago do Tambor, Autazes-AM.

CooRDENADAS GEoGRÁFrcAS: Centróide da Area -03"24'48,278' S e -59" l6'59,014"W;

FTNALTDADE: Autorizar a operação de projeto de Bubalinocultura em 140,6530
hectares, inserido no imóvel "SAO JOSÊ".
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PRAzo DE VALIDADE DESTA LTCENÇA3 04 ANoS.

Atenção:
. Esta liceDç, é compostx dê 13 restrições e/ou condições constantes no veÍsot cujo não

cumprimento/âtendimento sujeitrrá a su, invrlidsçlo e/ou is penrlidrdes previstas em normas.
. Esta licença nío comprova ncm substitui o documênto dê propriedade, dc posse ou de domínio do imóvel.
. Esta licênça deve permanecer na locslização da atividâde e €xposts de forma visível (frente e verso),
r Em caso de reproduçío desta, deverá ser de forma integral (frente e yerso).
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RESTRIÇÔES E/OU CONDIÇOES DE VALIDADE DESTA LICENÇA - LAU N'26812022

l. O pedido de licenciamento e a respectiva concessão da mesma, só terá validade
quando publicada Diário Oficial do Estado, periódico regional local ou local de
grande circulação, em meio eletrônico de comunicação mantido pelo IPAAM. ou
nos murais das Prefeituras e Câmaras Municipais, conforme aÍÍ.24, da Lei n".3.785
de 24 dejulho de2012;

2. A solicitação da renovação da Licença Ambiental deverá ser requerida num prazo
mínimo de 120 dias, antes do vencimento, conforme arÍ.23, da Lei n".3.785 de 24
de julho de 2012;

3. A presente Licença esú sendo concedida com base nas informações constantes no
processo n". 106612021-07 .

4. Toda e qualquer modificação introduzida no projeto após a emissão da Licença
implicará na sua automática invalidação, devendo ser solicitada nova Licenç4 com
ônus para o interessado.

5. Esta Licença é válida apenas para a localizaçâo, atividade e finalidade constante na
mesma, devendo o interessado requerer ao IPAAM nova Licença quando houver
mudança de qualquer um destes itens.

6. Esta Licença não dispensa e nem substitui neúum documento exigido pela
Legislação Federal, Estadual e Municipal.

7. Proteger o solo da contaminação por substâncias tóxicas (combustível. óleos, graxas,
inseticidas, tintas, produtos de limpeza e outros).

8. Proteger a fauna, conforme estabelecido na Lei no 5.197167.
9. Manter integral as Areas de Preservação Permanente-APP, conforme estabelece a

Leirf 12.651112.
10. E proibida a queima e a deposição inadequada de resíduos de qualquer natureza,

devendo os mesmos ser acondicionados e direcionados em local adequado.
I l. Destinar de forma adequada os residuos sólidos (lixo, inclusive de obras e/ou

reforma) gerados no empreendimento.
12. A aplicação, armazenamento, acondicionamento de resíduos, embalagens e

transporte de agrotóxicos, devem atender os dispostos da Lei Federal n'n'7.802/89,
regulamentada pelo Decreto Federal n' 4.074102 e na Lei Estadual n' 3.803/12.
regulamentada pelo Decreto n' 36.107 I 1 5.

13. Atender as solicitações resultantes da análise do CAR do Imóvel.


