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LICENÇA AMBIENTAL UNICA - LAU No 213/20-01

o INSTITUTo »n rnoreçÃo AMBIENTAL Do AMAZ0NAS - IPAAM, no uso das

atribuições que lhe confere a Lei na 3.785 de 24 de Julho de 2012, expede a presente Licença
que autoriza a:

INTERESSADo: Prefeitura Municipal de Tefé.

ENDEREÇo pARÂ connrspox»Êncre: Rua Olavo Bilac, no406, Centro, Tefé-AM

CNPJ/CPF: 04.426.383/0001-í5 lxscnrÇÃoEsr.loull,:

FoNE: Flx:

REcTsTRoNoIPAAM: 0907.2328 PRocESsoNs:0950.2020

ATTvTDADE: Construção Civil

Loc,u-rzlÇÃo nA ArrvrDADE: Orla do Município de Tefe-AM.

FTNALTDADE: Autorizar a execuçâo de obras para contenção de erosão fluvial/
desbarrancamento e terras caídas na orla do Município de Tefé-AM.

Porrxcrlr-Por-urDoR/DEcRADADoR:Médio PoRTE:Pequeno

PRAzo DE vAlrDlor ossrl LIcerçl: 02 Axos.

Atençâo:
. Estâ licençt é composts de ll restriçôes e/oü condições constântes no verso, cujo não

crmprimcoto/âtendimento sujeitará a sua invalidação e/ou as penrlidades prcvistss em oorDas.
. Esta licerç8 nâo comprova nem sübstitui o documcnto de propriedrde, de posse ou de domí[io do

imóvel.
. Esta licençr deve permanecer n! locâlizâçâo dâ âtividâde e exposta de formi visível (freÍrte e verso).
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RI,STRIÇÕES E/OU CONDIÇOES DE VALIDADI DESTA LICENÇA - LAU NO 213/20-OI

1. 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 Ciâmaras Municipais, conforme art.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 art.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'. 0950.2020.

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
mesm4 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. Fica expressamente proibida a intervenção em área não autorizada por este
IPAAM.

8. Todo material de origem mineral utilizado na construção civil, deverá ser
fomecido por pessoa fisica./jurídica licenciada neste IPAAM.

9. As rteas destinadas a bota-fora e empréstimo. deverão ser previamente autorizadas
pelo IPAAM.

10. Adotar procedimentos adequados para a coleta, transporte e destinação de resíduos
gerados na obra.

11. Paralisar imediatamente à atividade, quando da ocorrência de vestígios
arqueológicos, históricos ou artísticos na área de influência direta e/ou indireta do
empreendimento e comunicar ao IPHAN e ao IPAAM.


