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LICENÇA AMBIENTAL UNICA - LAU No 051/21-01

O INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS - IPAAM, no uso das

atribuições que lhe confere a Leinq3.785 de24 de Julho de 2012, expede apresente Licença
que autoriza a:

INTERESsADo: SEINFRA - Secretaria de
Metropolitana de Manaus.

Estado de lnfraestrutura e Região

ENDEREÇo rARA coRRESpoNDÊNcrA: Avenida Arquiteto José Henrique Bento
Rodrigues, 3.760 - Monte das Oliveiras, Shopping Manaus Via Norte - Piso L2 /,
Manaus-AM

INScRIÇÃo ESTADUAL:

Fu: (92) 99162-9314

PRocEsso Ne: 0201.2021

LocALrzAçÃo DA ATwTDADE: Rua Professor Carlos Barroso, Mundo Novo,
compreendido entre os Pontos: P1 03"2'20,54"S e 59"59'53,79'W, P2 03"2'10,61"S
e 59"59'54,4"\Â/, Município de Manaus-AM

Fnvalrploo: Autorizar a revitalização e urbanizaçâo do passeio público no entorno
do Mundo Novo, Municipio de Manaus-AM, em uma área de 140,904ha.

PorENcrALPolurDon/DEcuolnon:Médio Ponrr:Excepcional

PRAzo DE VALTDADE DEsrA LrcExÇ,1: 02 Axos.

Atencão:
. Esta licetrça é composte de l2 restrições €/ou coodiçô€s constantes no versor cujo nâo

cumprime[to/stendimerto sujeitará a sua invalidsçlo e/oü ss penalidodes previstas em normas.
. Esta liceoçr nlo comprovâ nem sübstitui o documcnto de propriedade, de posse ou de domínio do

imóv€1.
. Esta licença deve permalecer rla localizaçIo da atividade e erposta de formo visível (írente e verso).
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CNPJiCPF: 05.533.935/0001 -57

FoxE: (92) 99262-1956

REcrsrRo No IP AAM: 1012.2329

ArrvrDADE: Construção Civil e lnfraestrutura



RESTRIÇÔES E/OU CONDIÇOES DE VALIDADE DESTA LICENÇA - LAU NO 051/21-OI

1. O pedido de licenciamento e a respectiva concessão da mesma, só terá validade
quando publicada DiriLrio 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 de julho
de 2012;

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 está sendo concedida com base nas informações constantes no
processo n'. 0201.2021.

4. Toda e qualquer modificação introduzida no projeto após a emissão da Licença
implicará 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
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. Realizar o controle dos resíduos gerados no empreendimento de acordo com a
Resolução CONAMA tf 307102, evitar o acúmulo de água parada, no intuito de
diminuir os focos de propagação do mosquito da "Dengue" e demais doenças e

encamiúar ao IPAAM, os CeÍificados de destinação final dos residuos.
8. 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;
9. A coleta e o transporte dos resíduos de qualquer r,aÍttÍeza gerados no empreendimento

devem ser efetuados por pessoa física/jurídica licenciada em órgão competente para

esta atividade.
10. As substâncias minerais de uso imediato na construção civil. devem ser fomecidas por

empresas devidamente licenciadas por este IPAAM, para esta frnalidade.
I I . Comunicar imediatamente ao IPAAM. qualquer sinistro que veúa ocorrer na area da

obra.
12. Instalar escadas hidráulicas, sistemas destinados a controlar o fluxo hidráulico das

águas pluviais coletadas (degraus ou macrorrugosidades) e bacias ao final dessas

estruturas destinadas à dissipação de energia de esgotamento.


