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LICENÇA AMBIENTAL UNICA - LAU Nq 446t2022

o INSTITUTO On rnOrtçÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS - IPAAM, no uso das

atribuições que lhe confere a Lei nq 3.785 de 24 de Julho de 2012. expede a presente Licença
que autoriza a:

I\rEREssADo: Prefeitura Municipal de Parintins.

ENDEREÇo nARA coRREsloxoÊxcrl: Rua Jonathas Pedrosa, no í90, Centro,
Parintins-AM

CNPJ/CPF: 04.329.736/0001-69 INScRTÇÃo EsrADtrAL:

Foxe: (92) 99164-9526 F,tx: (92) 3533-2852

Rrcrsrno xo IPAAM: 10í 6.2326 PRocnsso Nc: 181312021-07

ArrvrDADE: Recuperação de Ramal

LocALrzAÇÃo DA ATTvTDADE: Agrovilas do Mocambo, Caburi e Monte Sinai, Município
de Parintins-AM.

FINÀLTDADE: Autorizar a recuperaÉo de 3.937,23m da Estrada do Monte Sinai e
ainda da estrada que conecta as Agrovilas do Mocambo, Caburi e Monte Sinai tendo
uma extensáo total de aproximadamente 24.250,20m, no Munícipio de do Município
de Parintins-AM.

PorpxcrnlPolutDoR/DEGRADloon: Pequeno PoRTE:Grande

PRÁzo DE VALTDADE DEsrA LrcEuçl: 0l Axo.

.-\tencã o:

. Esta licençe é compostâ de 18 restrições dou condiçõcs constlotcs ro verso, cujo não
cumprimento/rtendimerto sujcitlrí ! 3u8 ilrv8lid8çlo e/oü 8s pctralidsdes pÍevistss em normas.

. Estr licença nno comprovs ttem substitui o documcnto de propri.dsde, de posse ou de domírio do imóvel.

. Esta licenç8 deve permlnecer ra losslizrçIo dr atividrde e expostx de forma vislvel (frente e verso),
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RESTRIÇOES E/OU CONDIÇÔES DE VALIDADE DESTA LICENÇA _ LAU NO 44612022
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O pedido de licenciamento e a respectiva concessâo da mesma, só terá validade quando publicada
Diário Oficial do Estado, periódico regional local ou local de grande circulação. em meio eletsônico de
comunicação mantido pelo IPAAM, ou nos murais das Prefeinnas e Câmaras Municipais, conforme
Nt.24,üLeirP .3.785 de 24 de julho de 2012;
A solicitação da renovação da Licença Ambiental deverá ser requerida num prazo mÍnimo de 120 dias,
antes do vencimento, conforme art.23, da Lein".3.785 de 24 dejulho de 2012;
A presenle Licença está sendo concedida com base nas informações constantes no prccesso no.

tEl3t202l-01 .

Toda e qualquer modificação introduzida no projeto aÉs a emissão da Licença implicará na sua
automática invalidaçâo, devendo ser solicitada nova Licença, com ônus para o interessado.
Esta Licençs é válida apenas para a localização, atividade e finalidade constante na mesma, devendo o
interessado requerer ab IPAAM nova Licença quando houver mudança de qualquer um destes itens.
Esta Licença não dispensa e nem substitui neúum documento exigido pela Legislação Federal,
Estadual e Municipal.
Fica expressamente proibida a intervenção em área nâo autorizada, assimcomo supressão veg6tal, sem a

dévida anuência deste IPAAM;
As substâncias minerais de uso imediato na construção civil devem ser fomecidas por empresâs

devidamente licenciadas por esta IPAAM para estr finalidade.
A coleta e transpoÍte dos resíduos de qualquer natureu gerados no empreendimento devem ser
efetuados por empresa licenciada para esta atividade.
E expressamente proibida a queima e deposição inadeqqada de resíduos de qualquer natureza, devendo
os mesmos seÍ âcondicionados edirecionados a local ambientalmente adequado.
As ráreas destinadas a bota-fora e empréstimo deverão ser previamente autorizadas pelo IPAAM.
Paralisar imediatamente a atividade, quando da verificação de vestÍgios arqueológicos, históricos ou
artísticos na área de inÍluência direta e/ou indiÍeta do empreendimento e comunicar ao IPHAN e ao
IPAÂM.
Fica expressamente proibida a supressão vegetal sem a devida autorização do IPAAM.
Apresentar a este IPAAM, semestralmente, relatório da destinaçâo dos reslduos sólidos oriundos do
processo de instalação da atividade licenciada;
Deverá ser sinalizada e demarcada toda a área de APP, com placa deidentificação (modelo IPAAM);
Manter integral as rireas de Preservação Permanente - APP, conforme estabelecido a Lei n.'
12.651112, alterada pela Lei n.' 12.'127ll2:
17. Apresentar neste IPAAM, quando da conclusão do processo de licitação a seguinte documentâção:

Projeto de termpl€nâgem:
a) Memorial descritivo, conforme Termo de Referência IPAAM;
b) PrograÍna de GerenciamenÍo de Reslduos Sólidos - PGRCC, conforme Termo de Referência

IPAAM;
c) Memorial descritivo e projeto de implantação do sistema de drenagem de águàs pluviais

(superfi cial e profrmda);
d) Memorial descritivo e projeto de teraplenagêm.
Apresentar neste IPAAM, quando da solicitação da renovação da Licença, os seguintes documentos
atualizados:
a) Cadasno de *ividade (modelo IPAAM);
b) Documento comprobatório do esgotamento sanitário do canteiro de obras;
c) Comprovante de destinação final do material excedente proveniente da terraplenagem.
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