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LICENÇA AMBIENTAL UNICA - LAU Ns 44112022

o INSTITUTO DE PROTEÇÁO AMBIENTAL DO AMAZONAS - IPAAM, no uso das

atribuições que lhe confere a Lei no 3.785 de 24 de Julho de 2012. expede a presente Licença
que autoriza a:

ENDEREço rARA coRREspoNDÊNcrA: Av. Arquiteto José Henrique Bento Rodrigues, no

3.760, Monte das Oliveiras, Shopping Manaus Via Norte - Piso L2, Manaus-AM.

CNPJ/CPF: 05.533.935/0001-57 INSCRTÇÁoESTADUAL:

Forc: (92) 99262-1956 Frx: (92) 99162-9314

REGrsrRo No IPAAM: 10í 1.2326 PRocESSo Ns: 242112022-34

ArrvrDADE: Construção Civil e lnfraestrutura

LocALrzAÇÂo DÂ ArrvrDADE: Município de Manacapuru-AM, nas coordenadas
geográficas: Ponto lnicial - 03'16'37,21"S e 60"33'1,63'W, Ponto Final -
03'1 6'44, í 4'S e 60"32'49,83'W.

FTNALTDADE: Autorizar a ÍealizaÉo dos serviços de pavimentação do Ramal Anjo
Gabriel, com extensâo de 465,29 metros, localizado no km 62 na Rodovia AM-070,
Zona Rural, Município de Manacapuru-AM.
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GOVERNO DO ESTÀDO DO AMAZONAS

PRÁzo DE vALTDADE DESTA Lrcrnçl: 02 Anos.

.\tencão:
. Esta licençâ é composta de l8 restrições e/ou condições constantes no verso. cujo

cumprimento/rtendimento sujeitará a sua invalidâção e/ou as penalidades previstas em norm{s.
. Esta licença nlo comprova nem substituio documento de propriedade, de posse ou de dominio do imóvel.
. Estâ licençâ deve permanecer n, localizâção da atividade e exposta de forma visível (fÍente e verso),
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INTERESsADo: SEINFRA - Secretaria de Estado de lnfraestrutura e Região
Metropolitana de Manaus,

Í6N0Vm

Av. Mario Ypiranga Monlsiro, 3280 - Parque 10 de Novombro
Foiê: (9212123.6721 I 21234731 I 2'1234f78
Manaus -AM - CEP: 69.050-030
web: www.ipâam,am.govbr



RESTRIÇÕES E/OU CONDIÇÔES DE VALIDADE DESTA LICENÇA _ LAU N" 44112022

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 circulaçâo, em
meio eletrônico de comunicaçâo mantido pelo IPAAM, ou nos murais das Prefeituras e Câmams
Municipais, conforme art.24, da Lei n".3.785 de 24 dejulho de 2012;

2. A solicitaçâo da renovação da Licença Ambiental deverá ser requerida num prazo mínimo de
120 dias, antes do vencimento, conforme art.23, da Lei no.3.785 de 24 dejulho de 2012;

3. A presente Licença está sendo concedida com base nas informações constantes no processo no.

2421n022-34.
4. Toda e qualquer modificação introduzida no projeto após a emissâo da Licença implicaú na sua

automática invalidação, devendo ser solicitada nova Licenç4 com ônus para o inteÍessado,
5. Esta Licença é válida apenas para a localizaçâo, atividade e finalidade constânte na mesma,

devendo o interessado requerer ao IPAAM nova Licen§a quando houver mudariça de qualquer
um destes itens.

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

7. Fica expressamente proibida a intervençâo em área não autorizada por este IPAAM, Íicando as
obras de pavimentrçlo do Ramal Anjo Gabriel, locrliz:do no Município de Manacapuru-
AM, rcstritas à faixa de domínio.

8. Comunicar ao IPAAM, o início dos serviços para pavimentaçlo do R mal Anjo Gabriel, com
extenslo de 4ó1529 metros, localizado no km 62 na Rodovia AM-070, Zona Rutal,
MunicÍpio de Mânrc.puru-AM, assim como qualquer sinistro que veúa a ocorrer na área da
obra.

9, Adotar medidas de contenção üsando minimizar assoreamento dos corpos hídricos existentes na
área de influência direta do empreendimento.

10, Todo material de origem mineral utilizado na construÉo civil, deverá ser fomecido por pessoa
- flsica/jurídica licenciada neste IPAAM;

ll. As áÍeas destinadas a aterro de inertes (bota fora) e empréstimo deverão ser previamente
autorizadas por este IPAAM.

12. Paralisar imediatamente a atividade, quando da verificação de vestígios arqueológicos,
históricos ou âÍísticos na área de influência direta e/ou indireta do empreendimento e

comunicar ao IPHAN e ao IPAAM;
13. Apresentar a este IPAAM, no prazo de 60 dias, Programa de Gerenciamento de Resíduos da

Construçâo Civil (PGRCC), para o empreendimento.
14. Fica expressamente proibida a supressão vegetal sem a devida autorização do IPAAM.
15. Instalar, ao término da intervenção proposta, 06 placas de identificação da Unidade de

Conservação Estadual - APA da Margem Direita do Rio Negro - Setor Paduari/Solimões às

margens do Ramal Anjo Gabriel, em locais a resm indicados pelo DEMUC/SEMA..
16. As estrutuÍas a serem instaladas deverão seguir recomendações e modelo da Secretaria de

Estado de Meio Ambiente, devendo ao final da instalação das mesmas seq apresentado Relatório
Técnico de Conclusâo. _

17. Apresentar a este IPAAM, semGstrrlmente, relatório da destinâção dos resíduos sólidos
oriundos do processo de instalação da atividade licenciada.

18. Apresentar a este IPAAM, ao final das intervenções, relatório informando sobre o seu

encerramento ambientalmente adequado, ou seja: limpeza completa, revegetação nas áreâs não
pavimentadâs e não ediÍicadas e sinalização do trecho.


