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COVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

LrcENÇA AMBIENTAT-, úNrcl- LAU No328t2022

o INSTITUTo »n rnornçÃo AMBIENTAL Do AMAZONAS - IrAAM,
no uso das atribuições que lhe confere a Leina3.T85de24deJulhode20l2,expedeapresente
Licença que autoriza a:

INTEREssADo: Prefeitura Municipal de Caapiranga.

ENDEREÇo nARA coRREsFoNoônÇu: Praça 28 de Dezembro, No 332, Santa Luzia,
Caapiranga-AM.

CNPJ/CPF: 04.628.046/0001-OO IxscnlÇÃo EsTADUAL:

Foxr: (92) 98546-6387 FAx:

REcrsrRo No IPAAM: í005.2328 PRocEsso Ns: 822012022-52

ArrvrDADE: Construção de Orla Fluvial

Loc,ulzlçÃo DA ATTVTDADE: Av. Couto Vale, Município de Caapiranga-AM.

Coordenadas Geográfi cas :

FTNALTDADE: Autorizar a execução dos serviços de engenharia para construção do
muro de contenção do Município de Caapiranga-AM, com extensão de 78 metros.

PorENcrALPoLUrDoR/DEGnioloon:Médio Ponre:Pequeno

PRAzo DE VALIDADE DEsrA LrcENÇA: 0l Axo.

ÂtenÇão:
. Esta licensa é composta de l6 restrisôes e/ou iondições constantes no verso. cujo não

cumprimento/atendimento sujeitsrá a süa itrvalidrçâo e/ou as penâlidades previstrs em normas.
. Esta liceoç, não comprovâ nem substilui o documerto de propriedade, de posse ou de domínio do imóvel.
. Esta licençs deve permatrecer n! localizsção da atividade e exposta de forma visível (frente e verso).
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on Souto C. .lunior Juliano Marcos V de Souza
Geren no exercício da Diretoria Técnica Diretor dente

IPAAN'I

Ponto Longitude Latitude Longitud€ Latitüde
P0l 61.12'35.68"W 3't9'45,39"S P03 ól "12'34,50"W 3" 19',42,63"5

P02 6t'12'34,99"W 3" l9'44,12"S P04 6t"t2'34,97"W 3" t9',42,3'1"5
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Av. Mario Ypiranga Montsiro, 3280 - Parque '10 dê Novembro
Fonet (9212123ô721 I 21234731 I 2123â774
Mânâus - AM - CEP: 69.050{30
web: www.ipaãm.am.govbr
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RESTRIÇÔES E/OU CONDIÇÕES DE VALIDADE DESTA LICENÇA - LAU N" 32812022

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 Câmaras

!Íunicipais, confoÍme aÍt.24, da Lei n'.3.785 de 24 dejulho de 2012;
2. A solicitaçâo da renovação da Licença Ambiental deverá ser requerida num pÍazo mínimo de

120 dirs, 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 no.

u20t2022-s2.
4. Toda e qualquer modificação introduzida no projeto após a emissão dâ Licença implicará na sua

automática invalidaçâo, devendo ser solicitada rrcva Licença" com ônus para o interessado.
5. Esta Licença é válida apenas pala a localizaçãLo, atividade e finalidade constante na mesma,

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

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

7. Fica expressamente proibida a intervenção em iírea não autorizada por este IPAAM.
8. Todo material de origem mineral utilizado na construção civil, deverá ser fomecido por pessoa

fisica/jurídica Iicenciada neste IPAAM.
9. As áreas destinadas a bota-fora e empréstimo dever{o ser preüametrte autorizadas pelo

IPAAM.
10. Adotar procedimentos adequados para â coleta, tÍansporte e destinação de resíduos gerados na

obra.
11. Adotar medidas de contenção visando minimizar assoreâmento do corpo d'água na área de

influência direta do empreendimento.
12. Paralisar imediatamente a atividade, quando da verificação de vestígios arqueológicos,

históricos ou artisticos na área de influência direta e/ou indireta do empreendimento e comunicar
ao IPHAN e ao IPAAM.

13. Os documentos ambientais gerados poÍ força do contrato a ser firmado entre a interessada e a
executora da obrq deverão ser submetidos à apreciação deste IPAAM para anuência.

14. Fica expressamente proibida a supressão vegetal sem a devida autorização do IPAAM.
I 5. Apresentar semestralmente, relatório da destinação dos resíduos sólidos oriundos do processo

de instalação da atividade licenciada.
16. Apresentar â este IPAAM, ao final das intervenções, relatório informando sobre o seu

encêÍramento ambientalmEhte adequado, ou seja: limpeza completa, revegetação nas áreas não
pavimentadas e não edificadas.


