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COVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

LI ENÇA AMBIENTAL UNICA - LAU NL34412022

Ponto Longitude Latitud€
P0t 66"59',49.13"W 7"42'46,89"5
P02 66.59',45.27"W 7"42'46,E9"S
P03 66"59'45.22"W 7.42'50,15"S
P04 66"59',49,12"W 7"42',50, t 8"S

FTNALTDADE: Reforma e ampliação do Campo de Futebol com Canteiro de Obras
localizado na rua Trinta e Um de Março, no Município de Pauini/AM.

PorENcrALPoLUrDoR/I)EGRADroon:Médio PoRrE:Pequeno

PRÂzo DE VALTDADE DESTA LtcsxÇl: 0l ANo.

.\tcncrio:
. Est3 licençâ é composta de 20 restrições e/ou cordições constantes no verso, cujo não

cumprimento/atendimento sujeitsrá I sua invalidação e/ou es p€trrlidades previstas em normas.
. Esta licetrça nío comprova nem substitui o docümento dc propriedade, de posse ou de domínio do imóvel.
. Esta licençâ dcve permaneccr na localizsçâo dâ atividade e erposta de forma visível (fr€nte e verso).

Manaus-AM. 15 Ai1frn

Rosa Ma Oliveira Ceisller
Técnica

Av Mario Ypiranga Monteio, 3280 - Parquê 10 dê Novsmbro
Fone: (9212123-6721 I 2123â731 I 21234778
Manâus - AM - CEP: 69.050030
web: www.ipaam.am-gov.b[

IPAAJI,I
Iísttuto dê l,ÍotêÉo ÀDtísÍrl

doÂtrurotres

O INSTITUTO DE PROTEÇÀO AMBIENTAL DO AMAZONAS - IPAAM,
no uso das atribuições que lhe confere a Leina3.TS5de24deJulhode20l2.expedeapresente
Licença que auÍoriza a'.

INTEREssADo: Prefeitura Municipal de Pauini.

ENDEREÇo rARA coRREspoNDÊNcrA: Rua í 9, s/n.', Bairro Cidade Alta, Pauini-AM

CNPJ/CPF: 04.530.135/0001-'10 l:rscntÇÂo Esrrou,u-:

FoNE: :(97) 3458-í101 FAx:

REGrsrRo No IPAAM: 0604.2329 PRocEsso Ns: 959412022-95

ArrvrDADE: Construção Civil

LocALrzAÇÃo DÂ ArrvrDADE: Rua Trinta e Um de Março no Município de Pauini/AM
Com as seguintes coordenadas geográficas

. Coordenadas Geográficas:

Jutiano Marcos vffir" ror-
DiretorPi@inte



RESTRIÇÔES E/OU CONDIÇÔES DE VALIDADE DESTA LICENÇA - LAIJ N" 34412022

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 art.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 dias, antes do vencimento, confotme art.23, da Lei no.3.785 de 24 dejulho de 2012;

3. A presente Licença está sendo concedida com base nas informações constantes no processo no.

9594n022-95.
4. Toda e qualquer modificação introduzida no projeto após a emissão da Licença implicará na sua

automática invalidação, devendo ser solicitada nova Licençq com ônus paÍa o iriteressado.
5. Esta Licença é válida apenas para a localização, atividade e finalidade constante na mesm4

devendo o interossado requerer ao IPAAM nova Licença quando houver mudança de qualquer
um destes itens.

6. Esta Licerça não dispensa e nem substirui nenhum documento exigido pela Legislação Federal,
Estadual e Municipal.

7. A coleta e transpoÍte dos resíduos de qualquer natureza gerados no empreendimento devem ser
efetuados por empresa licenciada para esta atividade;

8. E expressamente proibida a queima e deposição inadequada de resíduos de qualquer natureza,
devendo os mesmos ser acondicionados e direcionados a local ambientalmente adequado;

9. Fica expressamente proibida a intervenção em área não autorizada por este IPAAM;
10. Adotar procedimentos adequados para a coleta, hansporte e destinação de resíduos gerados na

obra;
I l. Os resíduos gerados na construção civil, devem atender a Resolução CONAMA n" 3O't t02i
12. Cumprir o estabelecido referente ao Gerenciamento de Resíduos gerados na construção civil,

conforme na Resolução CONAMA n." 307/02 e suas alterações;
13. As substancias minerais de uso imediato na construção civil devem ser fomecidas por empresas

devidamente licenciadas por este IPAAM para esta finalidade;
14. As áreas destinadas a aterro de inertes e empréstimo deverão ser previamente autorizadas pelo

IPAAM;
15. Os resíduos oriundos de implantação e operação do canteiro deverão ser segregados,

acondicionados, armazenados e destinados a locais devidamente licenciados neste Instituto para
essa Íinalidade, devendo manter em arquivo documento compiobatório de destinação;

16. Paralisar imediatamente a atividade, quando da verificação de vestígios arqueológicos,
históricos ou aÍísticos na área de influência direta e/ou indireta do empreendimento e comunicar
ao IPHAN e ao IPAAM;

I 7. Em caso de intervengão em propriedade (s) particular (es), realizar somente após a obtenção da
concessão permissionária;

18. Apresentar neste IPAAM no prazo de 30 (trinta) dias Projeto de Drenagem devidamente
assinado pelo responsável técnico, acompanhado de ART;

19. Na necessidade de desmatamento/supressão vegetal apresentaÍ Inventário da Flora existente na
área via sistema SINAFLOR (conforme Instruções Normativas no 2ll2014, em seu art. 70 e no

l412018, em seu art. 3'), o referido lnventário deve ser elaborado conforme Termo de Refeiência
deste OEMA devidamente assinado pelo resporcável técnico, acompaniado de ART.
Apresentar ao processo fisico, o lnventário e o Programa de Resgate de FaunA dêvidamente
assinado pelo responsável técnico, acompanhado de ART;

20. Apresentar neste IPAAM, quando da solicitação da renovação da Licenga Ambiental, os
seguintes documentos atualizados:

a) Comprovante de destinação final dos resíduos do empreendimento;
b) Comprovante de destinação do resíduo final excedente do terraplenagem;
c) Cadastro da atividade (Modelo IPAÂM).


