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GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

LICENÇA AMBIENTAL UNICA - LAU Ns 43s12022

o TNSTTTUTO 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: Abraão Santos do Carmo.

ENDEREÇo rARAconnsspoxoôxcrl: Rua Palmeira do Miriti, n" 104, Gilberto Mestrinho,
Manaus - AM.

ATTvTDADE: Resíduos

LocALrzAÇÃo DÀ ArrvrDADE: Rua Palmeira do Miriti, n" 104, Gilberto Mestrinho, nas
coordenadas geográÍicas: 59"54'55,39'W e 3'3'35,38"S, Manaus-AM.

FTNALTDADE: Autorizar a reciclagem de resíduos sólidos plásticos.

PorENcrALPoLUrDoR/DEcRADloon: Pequeno Ponrr: Médio

PRAzo DE VALTDADE DEsrA LIcEnçl: 01 Atio.

Aten câo:
. Esta licença é composta de 12 restrições e/ou condições cotrstântes llo verso, cujo não

cumprimcnto/atendime[to süjeitsrí s sua itrvalidâçío e/oü as penalidad$ previstas em normas.
. Esta licetrça nlo comprova nem substilui o documento de propriedadg de posse ou de domírio do imóvel.
. Esta licença deve permanecer nr locrlizrçío da atividade e exposta de forms visível (frente e verso),
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Rosa Ma liveira Geisller Juliano àl nte de Souza
Técnica Diretor nte
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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, daLet n'.3.7 85 de 24 dejulho de 2012:
A solicitação da renovação da Licença Ambiental deverá ser requerida num prazo minimo de 120 dias,
antes do vencimento, conforme an.23, da Lei n'.3.785 de 24 dejulho de 2012;
A presente Licença estií sendo concedida com base nas informações constantes no processo no.

1t0312022-6E.
Toda e qualquer modificaçâo introduzida no projeto após a emissão da Licença implicará na sua

automática invalidação, devendo ser solicitada nova Licença, com ônus para o interessado.
Esta Licença é válida apenas para a localização, atividade e finalidade conslante na mesma, devendo o

interessado requereÍ ao IPAAM nova Licença quando houver mudança de qualquer um destes itens.

Esta Licença não dispensa e nem substitui nenhum documento exigido pela Legislação Federal, Estadual
e Municipal.
A remoção/coleta e o transporte dos residuos de qualquer natureza gerados no empreendimento devem
ser efetuados por empresa licenciada neste IPAAM para esta atividade.
O depósito/armaz enamento de resíduos deveÍá atender ao que dispõe as Normas NBR -12235192 e

I I 174190 da ABNT
A retirada dos residuos perigosos do interior da empresa, só poderá ser realizada acompaúada do

manifesto para transporte rodoviário de resíduos perigosos, emitido via SINIR.
É expressamente proibida a queima e deposição inadequada de residuos de qualquer naturezâ, devendo

os mesmos ser acondicionados e direcionados em local apropriado.
Manter atualizado Certificado de Regularidade - CR do Cadasno Tecnico Federal - CTF, sob conEole e

fiscalizaçâo do IBAMA.
Apresentar a este IPAAM, no prazo de 30 dias, os seguintes documentos atualizados:
a) Memorial descritivo de atividade, com Anotação de Responsabilidade Tecnica - ART (conforme

Termo de Referência do IPAAM)
b) Cenidão de lnformação Técnica de Uso e Ocupação do Solo - ClT, expedida pela IMPLURB, com

uso permitido para a atividade executâda pela empresa.

c) Conta de água do empreendimento.
d) Certificado de Regularidade - CR do CadasÍo Técnico Federal - CTF, sob controle e fiscalização

do IBAMA
Apresentar a este IPAAM, quando da solicitação da renovação da Licença de Operação, os seguintes

documentos, arualizados:
a) Cenificado de destinação final dos residuos gerados pela atividade referente ao período de vigência

da Licença, emitidos viâ Sistems SINIR.
b) Cenificado de destinação do lodo oriundo do esgotamento sanitário da fossa./sumidouro da empresa.

se houver. emitidos vis Sistemâ SINIR.
c) Registro de Movimentação dos resíduos de materiais plásticos referentes ao período de vigência da

Licenç4.
d) Cadastro Técnico Federal- CTF, emilido pelo IBAMA
e) cadastro da Atividade (Modelo IPAAM)
0 Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros - AVCB
g) Relatório de Controle Ambiental das atividades desenvolvidas na LO, com a Anotação de

Responsabilidade Técnica - ART do responsável tecnico Pela elaboração (conforme Termo de

Referência IPAAM)

RESTRIÇÕES E/OU CONDIÇÕf,S DE VALIDADf, DESTA LTCENÇA _ LAU N'435/2022


