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LICENÇA AMBIENTAL UNICA - LAU No 069/21-01

Ponto Lâtitude Longitude Ponto Longitude
P0l 04"06'59.1l" 63'08'27,09- P03 04"07'0.1 I " 63'08', r9.98"
P02 04'06'59.75" ó3"08'2 r,07" P04 04.07'02.52* 63'08'26.03-

PRAzo DE vALTDADE DESTA LrcElç,r: 02 Axos.

Ate nção:
. Esta liceoçâ é composta de l6 restrições €/ou condições constantes no verso, cujo nâo

cumprimento/atendimcnto sujeitará a sua invslidação e/ou as penalidsdes previstas em normas,
. Esta licença não comprova nem substitui o docuDcnto de propriedade, de posse ou de domínio do

imóvel.
. Esta licença deve permarecer oa localizaçío da âtividâde e exposta d€ forma visível (frente e verso).
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GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

O INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS - IPAAM. NO USO dAS

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

INTEREssADo: Prefeitura Municipal de Coari.

ENDEREÇo pARl connEspoxoÊxcrl: Rua 05 de Setembro, no 1.000, Centro, Coari-AM

CNPJ/CPF: 04.262.43210001-21 INScRIçÃo ESTADUAL:

Foxr: (92) 99530-8181 FAx:

REcTsTRoNoIPAAM: 0904.2329 PRocEssoNe: 1391.2020

ArrvrDADE: Construção Civil e lnfraestrutura - Construção de Campo de Futebol

LocALrzAçÃo DA ATTvTDADE: Estrada Coari-Mamiá, Lote 09, km 4, s/no, Município de
Coari-AM.

Coordenadas Geográficas:

FTNALTDADE: Autorizar a execução de obras de construção de Estádio de Futebol no
Município de Coari-AM.

PoTENCTALPoLUTDoúDEcRA-Dloon:Médio Ponrr:Médio
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RESTRIÇÔES E/OU CONDIÇÔES DE VALIDADE DESTA LICENÇA - LAU NO 069/21.0I

I . 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 de julho de 2012;

2. A solicitação da renovação da Licença Ambiental deverá seÍ requerida num prazo mínimo de 120
dias, antes do vencimento, conforme art.23, da Lei n'.3.785 de 24 dejulho de 2012;

3. A presente Licença está sendo concedida com base nas informações constantes no processo n'.
1391.2020.

4. Toda e qualquer modificação inroduzida 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. alividade e finalidade constante na mesma.
devendo o inleressado 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 Federâl,
Estadual e Municipal.

7. As obras de construção do Estídio de Futebol no Município de Coari-AM, ficam restritas a área
indicada para intervenção, ficando expressamente proibida atividades referentes ao objelo
licenciado em área não aulorizada por este IPAAM.

8. Comunicar imediatamente ao IPAAM, o início das obras de construção do E§tádio de Futebol no
Município de Coari-AM, assim sendo, qualquer sinistro que venha a ocorrer na áÍea da obra.

9. Todo material de origem mineral utilizado na construção civil, deveú ser fomecido por pessoa

fisica./jurídica licenciada neste IPAAM.
10. As áreas destinadas a bota-fora e empréstimo. deverão ser previamente autorizadas pelo IPAAM.
I l.Adotar procedimentos adequados para a coleta, transporte e destinação de resíduos gerados na

obra.
l2.Paralisar imediatamente à atividade, quando dâ ocorrência de vestígios arqueológicos. históricos

ou artísticos na área de influência direta e/ou indiÍeta do empreendimento e comunicar ao IPHAN e

ao IPAAM.
l3.Apresentar a este IPAAM. ao final da obra. relatório informando sobre o seu encerramenlo

ambientalmente adequado, ou seja: a limpezâ completa e reconstituição das condições originais
(cobertura vegetal, pavimentação, estabilização geolécnica), das áreas afetadas, a sinalização do
trecho, além da desativação e recuperação das áreas dos canteiros de obras.

14. Fica expressamente proibida a supressão vegetal sem a devida aulorização do IPAAM.
15.4 interessada deverá apresentar no prazo de 60 dias, Carta de aprovação de vistoria técnica,

emitida pela concessionária local dos serviços de abastecimenlo de água. coleta e tratamento de

esgoto relativamente ao seu projeto do Sistema de Tratamento de Esgoto Doméstico/Sanitário. ou
cópia do Habite-se.

l6.Cumprir o estabelecido no Plano de Gerenciamenlo de Resíduos da Construção Civil (PGRCC)
apÍesentado, conforme estabelecido na Resolução CONAMA n' 30712002 e suas alterações.


