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STALAÇAO - L.I. No 005/2023

o INSTITUTo or rnorrçÂo AMBIENTAL Do AMAZONAS - IrAAM.
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: Hercules Nobre Barreto-EPP (Auto Posto Nobre).

E\DERE(o pARA ('oRRESpor »Êrcra. Rua Eduardo Ribeiro, n"
Itacoatia ra-AM.

2947, Jauary,

CNPJ/CPF: 84.506.419/0001-00 INscRrÇÃoESTADUAL:

Fonr: (92) 99103-5304 FAx:

Rrcrsrno:ro IPAAM: 1008.2604 PRocESso Ns: 876512022-77

ArrvrDADE: Comércio Varejista de Combustíveis para Veículos Automotores.

Locrr-rzlçÃo DA ArrvrDADE: Rua Eduardo Ribeiro, n" 2947, Jauary, Município de
Itacoatiara-AM.

Coordenadas Geográfi cas:

FTNALTDADE: Autorizar a intervenção ambiental para a instalaçáo de um posto de
combustível para comercialização de produtos derivados de petróleo (gasolina,
diesel) numa área de 0,0612 ha.

PoTENCTALPoLUTDoúDEGRADluon:Grande Ponrr:Pequeno

PRÂzo DE VALTDADE DEsrA LrcExçl: 01 Axo.

Âtenção:
. Est. licença é composta de 13 restriçôes e/o[ cotrdiçôcs cotrstâtrtes no yerso, cujo nIo

cumprimellto/rtendimcDto sujeitará I su8 invalidrçlo e/ou ss pcnslidrdes previstas em normas.
. Ests lice[ç8 não comprovs nem substitui o docümento de propried8de, de posse ou de domínio do

imóvel.
. Esta liceÍçe dev€ estrr disposaa de forma visível (frente e verso), no local otrdc é desenvolvida a

atiYidade,

Manaus-AM, 0S FEV 2023
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Ponto Longitude Lâtitude Ponto Longitude Lâtitude
P0l 58"26',26,76"W 3"08'40,35"S P03 58.26'26,50"W 3.08',39.85"S
P02 58'2ó'26,69"W 3.08'39,83"S P04 58"26',26,50"W 3'08'40.37*S
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LICENÇA



RESTRIÇOES E/OU CONDIÇOTS NN VALIDADE DESTA LICENÇA - LI N" OO5/2023

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 comunicação mantido pelo IPAAM, ou nos murais das Prefeituras
e Câmaras Municipais, conforme art.24, da Lei n".3.785 de 24 de julho 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 de24 de julho de

2012;
3. A presente Licença está sendo concedida com base nas informações constantes no

processo n'. 87 6512022-77.
4. Toda e qualquer modificação introduzida no projeto após a emissão da Licença implicará

na sua automática 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 Licença não dispensa e nem substitui nenhum documento exigido pela Legislaçào

Federal, Estadual e Municipal.
7. Segregar, acondicionar, arÍnazenar, transpoftar e dar destinação ambientalmente adequada

aos resíduos oriundos da atividade de acordo com a Lei 12.30512010 e NBR 10.004/2004,
devendo manter em arquivo o registro de movimentação dos mesmos.

8. Proteger a fauna e a flora conforme estabelecido na Lei n. '5.197167 e Lei 1265112012. .

9. E expressamente proibido o represamento e assoreamento dos corpos d'água existentes na

área do empreendimento, devendo a transposição de corpos d'água ser realizada mediante

autorização deste OEMA.
10. Paralisar imediatamente a atividade, quando da verificação de vestígios arqueológicos.

histórica ou artística na área de influência direta e/ou indireta do empreendimento e

comunicar ao IPHAN e ao IPAAM.
ll. Apresentar na vigência da licença de instalação a implantação de dois poços de

monitoramento de aguas subterrânea a montante e jusante dos taques subterráneos.

12. Apresentar semestralmente o relatório de controle ambiental - RCA da atividade,
juntamente com ART do responsável técnico pela elaboraçào.

13. Apresentar neste IPAAM, quando da solicitação da renovação da Licença, os seguintes

documentos atualizados:
a) Certificado de Posto Revendedor.
b) Teste de estanqueidade dos tanques e suas instalações subterrâneas. conforme

NBR 13784/97 da ABNT.
c) Cadastro técnico Federal -CTF.


