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LICENÇA AMBIENTAT ÚNICA - LAU Ns 45412022

o INSTITUTo oo rnorrçÁo AMBIENTAL Do AMAZONAS - IPAAM, no uso das

atribuições que lhe confere a Lei nq3.785 de24deJulho de 2012, expede a presente Licença
que autoriza a:

INTERESsADo: Waldemiro P Lustoza & Cia Ltda.

ENDEREÇo rARA coRRospoxoÊxcrl: Av. Padre Agostinho Caballero Martins, n' 23,
Margem Esquerda do Rio Negro, Sáo Raimundo, Manaus-AM

CNPJ/CPF: 04.562.77310001-12 INscRrÇÃoEsrADuu: 04.169.037-0

Forn: (92) 3671-4166 Frx:

REcrsrRo No IP AAN{: 1012.2328 PRoctsso Ne: 1748312022-52

ArrvrDADE: Contenção de Orla Fluvial

LocAlrzÀÇÃo DA ArrvrDADE: Av. Padre Agostinho Caballero Martins, n" 23, Margem
Esquerda do Rio Negro, Sâo Raimundo, nas coordenadas geográficas 3"07'37"5 e
60'02'34'W, Manaus-AM.

FTNALTDADE: Autorizar a execuçáo dos serviços de engenharia para construção de
muro de contenção em concreto armado, para rêcuperação do talude na área da
base e operações da empresa, no Município de Manaus-AM, com extensão de 684
metros.

PorENcrAL PoLUrDoúI)EcRADloon: Médio PoRTE: Pequeno

PRÂzo DE vÂLrDlor orsu LtcrtÇl: 0l Axo.

Atencâo:

. Estr licençs é coÍtpostr dc 16 restriçõlr dou condiçõcs conltrntet no vcr3o, cujo
cumprimetrto/atetrdimcnto !üjcitrrí r sur iov.lidrçío dou ü pcnrlidrder prcvist!§ em rormas.

. Est liccrça Dlo comprovr nGm substitui o dorumento de propriedldc, de polsc ou de domínio do imóvel,

. Estr liceDçr dcve permincccr ne locslizrçlo dr stividrde c crpost! de forms vi!Ível (frcrte e verso).
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l. 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 comunicâção mantido pelo IPAAM, ou nos murais das Prefeituras
e Câmaras Municipais, conforme aÍÍ.24. daLet n".3.785 de 24 dejulho de 2012;

2. A solicitação da renovação da Licença Ambiental deverá ser requerida num prazo mínimo
de 120 dias, antes do vencimento, conforme art.23, da Lei n'.3.785 de 24 de julho de
20t2;

3. A presente Licença está sendo concedida com base nas informaçÕes constantes no
processo t". 17 48312022-52.

4. Toda e qualquer modificação introduzida no projeto após a emissão da Licença implicará
na sua âutomática invalidação, devendo ser solicitada nova Licença, com ônus para o
interessado.

5. Esta Licença é válida apenas para a localização, atividade e finalidade constante na

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

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

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

pessoa fisica/jurídica licenciada neste IPAAM;
9. As ríreas destinadas a aterro de inertes (bota-fora) e empréstimo deverão ser prevíamente

autorizadas pelo IPAAM;
10. Adotar procedimentos adequados para â coleta, trânsporte e destinação de resíduos

gerados na obra;
I I. Adotar medidas de contenção visando minimizar assoreamento do corpo d'água na área de

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

históricos ou artísticos na área de influência direta e/ou indireta do empreendimento e

comunicar ao IPHAN e ao IPAAM;
13. Os documentos ambientais gerados por força do contrato a ser firmado entre a interessâdâ

e a executora da obra, deverão ser submetidos à apreciação desle IPAAM para anuêncial
14. Fica expressamente proibida a supressão vegetal sem â devida autorização do IPAAM.
15. Apresentar semestralmente a este IPAAM, relatório da destinação dos resíduos sólidos

oriundos do proce'sso de instalação da atividade licenciada.
16. Apresentar a este IPAAM, ao final das intervençÕes, relatório informando sobre o seu

encerramento ambientalmente adequado, ou seja: limpeza completa, revegetação nas áreas

não pavimentadas e não edificadas.

RESTRIÇÔES E/OU CONDIÇÕES DE VALIDADE DESTA LICENÇA _ LAU NO 45412022


