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GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

LICENÇA AMBIBNTAL UNICA - LAU Ns 42212022

o INSTITUTo ur enornçÂo AMBIENTAL Do AMAZoNAS - IPAAM. no uso das

atribuições que lhe confere a Lei n0 3.785 de 24 de Julho de 2012. expede a presente Licença
que autoriza a:

INTEREssADo: UGPE - Unidade Gestora de Projetos Especiais.

ENDEREÇo rARA coRRospoxoÊxcr,l: Rua Jonathas Pedrosa, n" 659, Centro, Manaus-
AM.

CNPJ/CPF: 07 .602.404 IOOO 1 -02

Foxn: (92) 3878-7238

REGrsrRo No IPAAM:'1012.2329

Arrvrolnn: Construção Civil

LocALrzAÇÃo DA ArrvrDADE: Av. Tiradentes n' 311, Bairro Dom Pedro, na Cidade de
Manaus-AM

Com aa soguintes coordenadas gêográficas: P-í 60'2' 33.í 1'W 3" 5' í 1.7'l' S P-2 60" 2'33.09" W
3" 5' 11.73',S P-3 60'2' 32.29'W 3' s', í3.28'.S P4 60" 2'32.19" W 3" 5' 13.49',S P-5 60'2' 32.14" W
3'5' 13.59" S P€ 60'2' 32.10'W 3" 5', 13.67" S P-7 60'2'31.39" W 3' s', Í5.04',S P-8 60'2' 31.33',W
3'5'15.15"SP-960'2',30.49',W3'5'16.76"SP-1060"2'35.96"W3"5'19.63"SP-1160'2'38.13',
w 3' s', 15.45',S P-12 60'2' 38.16',W 3'5' 15.39" S P-13 60" 2',39.46" W 3's', 12.87" S P-14 60" 2',

33.99" W 3' s', 10.00" S P-í5 60" 2' 33.11'W 3" 5' 't'1.71" S.

FTNALTDADE: Autorizar a realizaSo de obras e serviços de engenharia para a
construçâo do Quartel do Comando Geral da Polícia Militar do Amazonas.

PorENcrAL PoLuroon/Decunloon: Médio

PRÂzo DE vALTDADE DEsrA LICENÇA: 0l ANo.

Atencão:

PonrE: Pequeno

. Estr licenç8 é compostâ dc 24 rcstriçóes e/ou condições constantes oo verso, cujo nâo
cümprimento/atendimenlo sujeitrrá r sua irvalidaçío e/ou as peralidades previstas em oormas.

. Estâ licença nío comprovâ Dcm substitüi o documellto de propriedade, de posse ou de domínio do imóvel,

. Ests licença deve permsnecer na locslizâçâo da stividâde e exposta de forma visível (frente e verso).

Manaus,04$UTZ0Z

mt n Souto C. Junior Juliano Marcos nte de Souza
Gere , no exercício da Diretoria Técnica Diretor Pre dente

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

Fu: (92) 3878-7203

PRocEsso Ns: 1 1 558 12022-9'l

Av Maío Ypiranga Monteiro, 3280 - Parque 10 de Nov€mbro
Fone: (9212'1234721 12123-6731 t 21234778
Manaus - AM - CEP: 69.050-030
wêb: www.ipaâm.âm.govbr

IPAAM
brdtuto&@Abbient l
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RESTRIÇÔES E/OU CONDIÇÔES DE VALIDADE DESTA LICENÇA. LAIJ NO 42212022
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O pedido de licenciamento e I Íespectiva conc.€ssâo da mçsm4 só teÉ validade quando publicada Diátio OÍicial do

Estado, pe.iódico .egional locál ou local de gralde circulação, em meio eletrônic. de comunicação mantido pelo IPAAM,
ou nos murais das Pr€feituras e Cámaras Muticipais, confoÍme art.24, da Lei n'.3.785 de 24 dejulho de 2012:
A solicitaçào & Íenovaçâo d6 LicêÍça AmbientÂl deverá ser requerida num prazo mloimo de 120 di.!, aotes do

vencimento, conforme 8í.23, da Lei n".3.785 de 24 dejulho de 2012;
A presente Licença esú sendo concedida com base nas infoÍmaçôes coDstanles no pr(x.s!o n'- lt3§n022-91.
Toda e qualquer modificaçào intÍoduzida ío projeio após a emisseo da Licença implicarâ na sua automálica hvalidação,
devendo seÍ solicitada nova Licenç4 com ônus par'a o iÍleressado.
Esta Licença é válida apenas paÍa a locslização, atiüdade e fmalidade coÍrstôtrte oa mesma, devetrdo o ioteres§ado

requeÍer ao IPAAM nova Licença quándo houver mudrnça de qualqueÍ um destes iteús.

Esta Lic€nça n o dispensa e nem substitui neúum documento exigido pela Legisla@ Fed€.41, Estadual_c Municipsl.
A coleta e traospong dos residuos de qualquer natueza gerados oo eúpreendimento devem geÍ efetuados por empÍesa
licerciada para esta atividade;
Comunicar ao IPAAM o inlcio das Obras e Serviços de Etrgeúaria para a ConstruçAo do Quartel do Comando Geral da

Policia MilitaÍ do Amazonas localizado na Av. Tiradentes n" 3l t, Bairro Dom Pedro, oo Mutricipio de Manaus/AM", assim

como qualquer sinistro que venha a ocorrer na área da obÍa;
E exprcssamente proibida a queima e deposição iúadequada de resíduos de qualquer nan[eza, devendo os mesmos ser

acondiçionados e dirccionados a local ambientalmenle adequâdo;
Fica expressamente proibida a intervenção em iirea não aúorizada por esle IPAAM;
Adotar procedimentos adequados paÍa a coletq transpone e destinação de Íesíduos geÍados na obrai
Os residuos gerados na coÍlstrução civil, devem âtender a Resoluçeo CONAMA n' 30?/02;
As substancias minerais de uso imediato na constÍução ciül devem ser fomecidas por emprqsas devidamente liceociadas
poÍ este IPAÂM para esta Iinalidade;
As áÍeas destinadas a ateno de inenes e empÍéstimo deveÍão ser pleviamente autoÍizadas pelo IPÃAM;
Os reslduos oriundos de implantação e operação do canteiro deverão ser segrcgados, acondicionados, atmazenados €
destinados a locais devidamente licenciados neste Instituto para essa finalidade, devendo manter em arquivo documento
comprobatório de destinaçõo;
PaÍalisü imediatamente a atividade, quando da verificaçâo de vestigios arqu€ológicos, históriços ou aíisúcos m árca de

influência direta e/ou indireta do empÍeendimento e comutlica, ao IPHAN e ao IPAAM;
Fica expressamente proibido o tÍanspoíe e a comerçiâlização do mateÍial argiloso, sem a preüsta autoúação deste IPAAM;
A intervençâo em Área de Proteçào Permaoelte - APP d€ve ser objeto de licenciamehto ambiental especifico, cooforme
Lei FedeÍal n' 12.651/12. informsndo 4s) coordenadas(s) geográfica(s) da áÍea(s);
Em caso de intçÍvenção em propriedad€ (§) partiçulaÍ (es), realizar somente aús a obtenção da coÍlc€ssão permissionáÍia;

Está Licença nào autoriza Supresseo vegetal;
Na rcsessidade de desmatanrento/suprcssào vegetal apÍesedar Inve ário da Flora existente da áÍea üa sistema SINAFLOR
(coÍrforme lostruçôes Normativas n'2112014, em seu aí. 70 e n' l4l2018, em seu aí. 3"), o referido lnventário deve ser

elaborado conforÍíe Termo d€ Referênciâ deste oEMA deüda.nente assiíado pelo ÍespoGável técnico, acompaúado de ART.
No caso de Inslalação de Estaçào de Tralams o de Efluentes (E.T.E), apÍes€ntE doéumentaçào pa.a Lic€nça Ambiental para

Tratamento de esgoto ssnitáÍio conforme Íeqúsitos bií6ic4s
Apresentü neste IPAAM, oo prazo de no pÍazo de 30 (tri a):
a) ProgÍama de GeÍenciamento de Residuos ds CorstÍuÉo Ciül (PGRCC), conforme Termo de ÍefeÍência IPAAM,

acompaúado de ART:
b) Projeto de TenapleÍragem, sçompanhldo de ART se houver;
c) PÍojeto do Sistema de T.atamcnto de Esgoto Doméstico/sanitiário, aprovâdo pela corDpaDhiâ de ii8ua e esSolo,

acompanhado de ART se houver;
d) Projeto de DÍeoagem aprovado pala SEMINI, acompanhado de ART.
ApÍesentaÍ neste IPAAM, quando dâ solicitação da renovaçâo da Licença Ambieotal, os seguintes documentos atualizados:

a) Comprovante de destinação final dos residuos do empree[dimenlo;
b) Comprovant€ de deslinaçâo do resíduo linal excedetrte do terraplenagem;
c) Cadasuo da atividade (Modelo TPAAM).
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