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LICENÇA AMBIENTAL UNICA - LAU No35412022

PoTENCTAL PoLUTDoR/DEcRADloon: Médio

PRAzo DE VALIDÂDE DESTA LrcENÇÀ: 01 Ano.

Atençâo:

PonrE: Pequeno

Estr licença é composts de 15 restrições e/ou condições corstrntes tro venlo, cujo nío
cumprimento/steEdimento sujeitrrá a suâ invâlidrçâo e/oü as peDalidades previstas em normas.
Estâ licença trlo comprovs nem substitui o docümento de propriededc, de posse ou de domínio do
imóvel.
Ests licença deve pcrmroecer trs localizrçío de âtividâdc c exposta de forma visível (fretrte e verso).
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GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Manaus-AM,
2 6 AÊ0 mrl

Rosa Ma livcira Geisller
Tócnica

Av. Maío Ypiranga Montêiro, 3280 - Parquê 10 de Novembro
Fone: (92) 21238721 I 2123-6731 I 2123-6778
Manaus - AM - CEP; 69.050-030
web: wwwipaam.am.govbr

Juliano Marqgrs-Itale de Souza
Diretor Pres nt€

IPAAM

Ponto Longitude Latitude Ponto Longitude Lâtitude
P 0t 65"35'29.12"W I "51',8,76"5 65'35',26,68"W l'5t'7.3l"s
P02 6s"3s'26,65"W l'51'7,20"s P06 65.35',27,53"W l.5 t '7.80"s

P 0.1 65"3 5',24.87'W l'51'10,ó5"s P07 6s'3s'27,05"W l'51'8,70"s
P0{ 65'35'27,38"W t.5l'12,19"s P08 65"35'26,20"W I "51 '8.21"S
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O INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS - IPAÀM.
no uso das atribuiÇões que lhe confere a Lei na 3.785 de 24 de Julho de 2012, expede a

presente Licença que arÍoriza a:

INTERESsADo: Prefeitura Municipal de Maraã.

ENDEREÇo pARA coRREsPloNDÊNcIA: Rua Joaquim Barbosa, n' 381, Centro, Maraã-
AM.

CNPJ/CPF: 04.505.640/0001-04 l:rscnrÇÂo Esrlourl:

FoNE: FAX:

REGrsrRo No IPAAM: 0909.2329 PRocEsso Ns: 556212022-10

ArrvrDADE: Construção Civil e lnfraestrutura

LocurzaÇÃo oA ATwTDADE: Rua 03, s/n', Centro, Maraã -AM.

FTNALTDADE: Autorizar a reforma e ampliâção de Campo de Futebol, com área de
1,0734ha.

Coordenadas GeográÍicas:
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RESTRIÇÔES E/OU CONDIÇÔES DE VÀLIDADE DESTA LICENÇA - LAU N.35412022

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, daLei no.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, conforme aÍ.23, da Lei n'.3.785 de 24 dejulho de 2012;
3. A presente Licença esú sendo concedida com base nas informações constantes no processo

n".5562D42-10.
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 para o interessado.
5. Esta Licença é válida apenas para a localizaçâo, atividade e finalidade constante na mesmq

devepdo o interessado requerer ao IPAAM nova Licença quando houver mudança de qualquer
um destes itens.

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

7. Fica expressamente proibida a intervenção em área não autorizada por este IPAAM.
8. Comunicar imediatamente ao IPAAM, o início da realizaçío da reforma e ampliaçâo de

Campo de futebol no Município de Maraâ-AM, assim como qualquer sinistro que venha a
ocorrer na área da obra.

9. As substlincias -minerais de uso imediato na construção civil devem ser fornecidas por
empresas devidamente licenciadas por este IPAAM para esta finalidade.

10. As áreas destinadas a bota-fora q empréstimo deverão ser previamente autorizadas pelo
IPAAM.

I l. Adotar procedimentos adequados para a coleta, transporte e destinação de resíduos gerados na. obra.
12. Os documentos ambientais gerados por força do contrato a ser firmado entre a interessada e a

executora da obra,, deverão ser submetidos à apreciação deste IPAAM para anuência,
13. Fica expressamente proibida a supressão vegetal sem a devida autorização do IPAAM.
14. Apresentar a este IPAAM, ao final da das intervenções, relatório informando sobre o seu

encerramento ambientalmente adequado, ou seja: a limpeza completa, Íevegetação nas áreas

não pavimentadas.
15. Qualquer alteração no projeto apresentado a este IPAAM, deverá ser submetida a uma nova

apreciação.


