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VERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

LICENÇA AMBIENTAL UNICA - LAU No32012022

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

INrERrssADo: Manaus Ambiental S.A - "Comunidade lsmael Aziz".

ENDEREÇo nARA connespoxoÊxcrl: Av. André Araújo, no 198í , Aleixo, Manaus-AM-

CNPJ/CPF:03.264.92710001-27 INscRIÇÃoEsrrourt-: 04.141.923-5

Foxe: (92) 98415-2691 Frx:

REGrsrRo No IP AANI: 1012.2323 PRocEsso Ns: 508012022-60

ATTVTDADE: Perfuração de poço tubular

Loclr,rznçÃo oA ArrvrDADE: Rua Gloxinia, s/n' Tarumã, nas coordenadas geográficas
03"06'22,680'S e 60'00'48,960'W, Manaus-AM.

FINALTDADE: Autorizar a perfuraçâo de poço tubular para captaçáo de água
subterrânea.

PorENcrAL PoLUTDoR/DEGRÂDA»on: Médio

PRAzo DE VALTDADE DEsrA LrcExç,1: 60 utas.

Ponrr: Excepcional

A ten cão:
. Estâ licetrça é composta de 13 restrições e/ou cotrdiçôes cotrstatrtes no verso, cujo rlâo

cumprimento/atendimento sujeitará a sua itrvâlidâçío e/oü as pcnalidrdcs previstas em normas.
. Esta Iicença trão comproya nem substitui o documeoto de propriedlde, de posse ou de domítrio do imóvel.
. Esta licetrça deve permanecer na localizaçâo da stividade c exposta de forma visível (frente e verso).
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Francisca RoXlvana C. Pereira

Assessora, no exercício da Diretoria Técnica

Av. MaÍio Ypiranga Monteiro, 3280 - PaÍque 10 de Novembro
Fone: (9212123ô721 I 21236731 I 2'123-6778
Mânaus - AM - CEP: 69.050-030
web: www.ipaam.am.gov.br
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Julieno Marcos Vdte*e-de Souza
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l. O pedido de licenciamento e a respecüva concessão da mesma so teú validade quando
publicada Diário Oficial do Estado, periódico regional local ou local de grande
circulação, eni meio eletrônico de comunicação mantido pelo IPAAM, ou nos murais
das Prefeituras e Câmaras Municipais, conforme art.24, da Lei n".3.785 de 24 de julho
de2012;

2. A solicitação da renovação da Licença Ambiental deverá ser, requerida num prazo
mínimo de 120 dias, antes do vencimento, conforme arr.23, da Lei no.3.785 de 24 de
julho de 2012;

3. A presente Licença está sendo concedida com base nas informações constantes no
processo n". 5080/2022{0.

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

5. Esta Licença é válida apenas para a localização, atividade e finalidade constante na
mesm4 devendo o interessado Íequerer 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. É proibida qualquer atividade de.supressão Vegetal, Íicando a mesma condicionada à
obtenção da Licença Ambiental Unica - LAU junto ao IPAAM.

8. Adotar procedimentos adequados para a coleta" transporte e destinação de resíduos
gerados na obra

9. Manter os níveis de ruídos compatíveis com o conforto acústico para os padrões da iírea
de entomo §BR no 10.151).

10. Realizar o teste de bombeamento de acordo com os critérios estabelecidos na Resolução
n'001/2016 do CERH.

11. Dotar de hidrômetÍo o sistema de captação para a realização do controle de volume.
12. Após a conclusão da obra do poço, apresentar imediatamente, a solicitação de Outorga

paÍa captâçilo de água subterrânea.
13. A cota da boca do poço deve est acima do nível mriximo histórico de inundação da

sua localização (AÍ.17 da Resoluçâo 001/2016 do CERH).

RESTRIÇÕf,S E/OU CONDIÇÔES DE VALIDADE DESTA LICENÇA - LAU N' 32012022


