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DISPENSA DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL NA 016/2022

O INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS - IPAAM, NO USO

das atribuiçÕes que lhe confere a Lei n" 3.785 de 24 de Julho de 2012 e a Portaria IPAAM n' 088
de 12 de maio de 2020 expede a presente Dispensa que autoriza a:

INTEREssADo: Celso Júnior Guimarães.

CPF:043.459.098-30 DAP:

PRocESsoNs: 1186112022-94 Fonr: (92) 98135-3500

LocÂLrzAÇÃo DA ArlvrDADE: Sítio Mataguari, Ramal do Pua Rosa, km 4,5, Manaus-AM.

CAR N': AM-1 302603-2D54232D66D743448FEF65C40DC854E9
CooRDENADAS GEoctu(FrcAS DA Áno,l ol Artvro,lnE:

FINALTDÀDE: Dispensar do licenciamento ambiental a operaÉo de húmus de minhoca,
com base no substrato de dejetos de 02 matrizes de bovinos e 02 matrizes de suínos
estabulados.

PRÀzo DE vAltDlor: 04 anos.

Atcnção:
. Esta dispensa é composta de 12 restrições e/ou condições constantes no verso, cujo não

cumprimento/atendimento sujeitará o seu cancelamento e/ou as penalidades previstas nas normas legais
vigentes.

. Esta dispensa não comproya nem substitui o documento de propriedade, de posse ou de domínio do imóvel.

. Esta dispensa deve permanecer no local da atividade e exposto de forma visível (Íiente e verso).
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UADRO DE AREAS
Área de Reserva L egal: 9 ,2563Áreadoimóvel:10,1688
Área Consolidada: 0.5508Area de Preservação Permanente: 1,3980

Área da Dispensa: 0,2645RemanescenÍe de Vegetação Nativa: 8,9837
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REsrRrÇôEs E/ou coNDIÇóns nu vALIDADE DEsrA DrspENsÂ - N" 016t2022

l. A presente Dispensa esüi sendo concedida com base nas informações constantes no
processo n". 11861 12022-9 4.

2. Esta Dispensa é váÍida apenas para as atividades e porte declarados no proce§so
n'.1186112022-94, devendo qualquer alteração ser declarada imediatamente ao IPAAM.

3. Esta Dispensa não dispensa e nem substitui neúum documento exigido pela Legislação
Federal, Estadual e Municipal.

4. PÍotegeÍ o solo e os eursos d'água da contaminação por substâncias tóxicas (combustíveis,
óleos, graxas, inseticidas, tintas e outros);

5 . Proteger a fauna conforme estabelecido na Lei no 5 .197 I 67 .

6. Proteger e manter preservadas as Áreas de Preservação Permanente, conforme estabelecido
no AÍ. 4o da Lei Federal n" 12.651112 e 12.727112, onde se destacam as faixas marginais
de qualquer curso d'água natural e as rireas íngremes com inclinação média maior que 25o.

7. E proibida a queima e deposição inadequada de resíduos de qualquer naturez4 os quais
devem ser acondicionados e direcionados ao local apropriado.

' 8. Destinar adequadamente os resíduos sólidos (inclusive de obras e/ou reformas) gerados no
empreendimento.

9. A aplicação, axmazenamento, acondicionamento de resíduos, embalagem e transporte de
agrotóxicos, devem aÍender o disposto na Lei Federal rf 7.802/89, regulamentado pelo
Decreto Federal n' 4 .047 12002, e Lei Estadual n" 3 .803 /2012, regulamentado pelo Decreto
Estadual n' 36.107 l20l 5.

10. O uso inegular desta dispensa implica em sua cassação, bem como nas sanções previstas
na legislação ambiental vigente.

11. Esta Dispensa não autoriza a supressão de vegetação em neúum estiígio de regeneração,
nem o transporte de qualquer produto de origem florestal nativa.

12. Esta Dispensa não autoriza a ampliação do empreendimento ou atividade, devendo o órgão
ambiental ser previamente comunicado para que seja feita a reavaliação da dispensa do
empreendimento ou atividade.


