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LICENÇA AMBIENTAL UNICA - LAU Ns 44512022

O INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS - IPAAM.
no uso das atribuições que lhe confere a Lei na 3.785 de 24 de Julho de 2012, expede a
presente Licença que autoriza a:

INTEREssADo: I B SABBÁ S.A.

ENDEREÇo pÂRA coRRESpoNDÊNcrA: Rua Rio lçá, no í 0, Qd. 34, Conj. Vieiralves,
Nossa Senhora das Graças, Manaus-AM.

CNPJ/CPF: 04.565.230/0001-59 lxscnIÇÃo Esrrourr-:

FoxE: (92) 99459-2009 F,rx: (92) 3237-3636

Rf,crsrRoNoIPAAM:10't2.2331 PRocEssoNs:166112021-42

ATTvTDADE: Terraplenagem.

LocALrzAÇÁo DA ArrvrDADE: Av. Torquato Tapajós, no 200, Bairro da Paz, Manaus-
AM.

CoonoExlols GEocRiiFrcAS:

FTNALTDADE: Autorizar a realização de serviços de movimentaÇáo de terra
(terraplenagem) em um lote para construçáo de um galpão com finalidade de aluguel
para Íins logísticos em uma área de 9,918459 ha (fl. í 84) de um total de 14,1102 ha.

PorENcrÂLPoLUIDoR/DEGRÁDnoon:Médio Ponrp:Grande

PRAzo DE VALTDADE DEsrA LICENÇA: 01 ANo.

Atenção:
. Esta licença é composts de l9 rsstriçôes dou condições colstatrtes no versor cujo não

cumprimenlo/atetrdimerto sujeitsrá a sua invalidação e/ou âs pettalidâdes previstas em normas.
. Esta licença nâo comprova nem substitui o documeDto de propriedade, de posse ou de domínio do

irnóvel.
. Estâ licençâ deve estâr disposta de forma visível (frente e verso), no local onde é desenvolvida a

âtividade.
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Ponto Latitude Longitude Ponto Latitude Longitude
P-1 3. 2' 47.57"5 60" l'32.50"W P-2 3" 2'. 49.73"5 60" l'32.09'W
P-3 60" l', 37.22"W P-4 3.2'51.1s',S 60. l'37.28',W
P-5 3' 2', 5l .59' S 60" l'37.42',W P-6 3" Z', 54.79" S 60" l'37.71'W
P -7 3' 2', 5ó.39'S 60" l'52.55'W P-8 3.2',53.27"5 60'l'52.46'W
P-9 3" 2'46.72" S 60" l ' 52. 14" W P-t0 3" 2', 45.31 " S

60. l'39.48"W
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RESTRIÇÔES E/OU CONDIÇÔES DE VALIDADE DESTA LICENÇA - LAU N' 445NO22

l. O pedido de licenciamento e a respectiva concessão da mesma. só terá validade quando publicada Diário OÍicial do
Estado, periódico regional local ou local de grande circulaçào. em meio eletrônico de comunicação mantido pelo
IPAAM, ou nos murais das Prefeituras e Câmams Municipais. conforme an.24. da Lei n".3.785 de 24 de julho de

2012:
2. A solicitaçào da renovaçâo da Licença Ambiental deverá ser requerida num prazo minimo de 120 dirs. antes do

vencimento. çonforme aÍ.23, da Lei no.3.785 de 24 dejulho de 2012:
3. A presente Licença esú sendo concedida com base nas informaçõcs constantes no processo no. 16611202142.
4. Toda e qualquer modificação introduzida no projeto após a emissão da Licença implicará na sua automática

inlzlidaçào. devendo ser solicitada nova LicençÀ 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 Licenqa quando houver mudança de qualquer um destes iters.
6. Esta Licença não dispensa e nem substitui nenhum documento exigido pela Legislação Federal, Estadual e

Municipal.
?. A coleta e trdnsporte dos residuos de qualquer nanueza gemdos no empreendimento dcvem ser efetuados por

empresa licenciada neste IPAÁM para esta atividade.
8. E expressamente proibida a qqeima e deposiçào inadequada de residuos de qualquer natureza, devendo os mesmos

ser acondicionados e direcionados a local arnbientalmente adequado.
9. Os residuos gerados na construção civil devem atender a Resolução CONAMA n.'307102.
10. As substancias minerais de uso imediato na constmção cilil devem ser fomecidas por empresas devidamente

licenciadas por esta IPAÁM para esta finalidade.
I l. As áreas destinadas a bota-fora e empréstimo deverào ser pre\ iamente autorizadas pelo IPAAM.
12- Fica expressamente proibido o transpone e a comercialização do material argiloso, sem a prévia autorização deste

IPAAM,
13. Os residuos oriundos de implantação deverâo ser segregados. acondicionados, armazenados e destinados a locais

devidamente licenciados ngste Instituto para essa finalidade, devendo manter em arquivo documento
comprobatório de destinaçào;

14. Fica expressamente proibida a intervenção €m área não autorizada por este IPAAM.
15. Manter as árcas de Preservação Permansnte. conforme estabçlecido no Art. 108 daLein.'672102 (Lei de uso e

ocupaçâo do solo).
16. Deverá ser sinalizada e demarcada toda a área de APP. com placa de identificaçào (modelo [PAÁM). a f,m de se

evitaÍ danos por paÍe dos maquinários. antes da implantação do empreendimento.
17. Paralisar imediatame e à atividade. quando da veriÍicaçâo de vestigios arqueológicos, histórica ou aÍtislica na área

de influência direta e/ou indireta do empÍeendimento. e comunicar ao IPHAN e ao IPAAM.
18. Executar no prazo de vigência da Licença de lnstalaçâo, serviços de revegetaçào nas áreas rtão pavimentadas e nào

edilicadas. por meio de projeto paisagístico ou plantio de espécics florcstais nativas de nípido çrescimento.
19. Adotar medidas de prevenção, quando da execução dos serviços de terraplanagem, visando evitar carreamento de

material que venha aiingir a Área de Preservação Permanente - APP. existente no empreendimento.
20. A intervenção em Area de Proteção Pcrmanente - APP devc ser objeto de licenciamento ambicntal específico.

conforme Lci Federal n' 12.651112.
21. Apresentar a este IPAAM. semesúalmente. relatório da desrinaçâo dos residuos sólidos oriundos do processo de

instalação da atividêde licenciadir
22. ApresentaÍ neste IPAAM. no prazo de 60 dias:

a) Plaro de Controle Ambiental (PCA). com ART do responúvel pela elaboraçâo do (PCA). conforme
Termo de Referência em Anexo:

23. Apresentar no prazo de 180 dias Projcto de drenagem de águas pluviais, aprovado por órgâo competente.

24. Apresentar no prazo de 180 dias projeto aprovado pelo órgão competcnte da Estação de Tratamento de Esgotos

Hidrossanitários sm conformidade com a Lei t.192 de 3l de dezcmbro de 2007, acompanhado de cronograÍ[a
lisico de execução.

25. Solicitü outorga de uso de recursos hidricos para lançamentos de efluentes nos termos e prazos da Pofiaria
Normitiva SEMA/'IPAÁM n' 12 de janeiro de 2017, de acordo com os critérios estabelecidos na Resolução no

0l/2016 do Conselho Estadual de Recursos Hidricos - CERH.
a) Câdastro de aúvidade (modelo IPAAM):
b) Comprovante de destinaçâo linal de residuos:
c) Documento comprobatório do esgotamento sanitiirio do canteiro de obras;
d) Comprovante de destinaçào final do material excedente proveniente da terraplenagem.


