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LICENÇA PREVIA- L.P. No 00212023

o INSTITUTo ne rnorrçÃo AMBIENTAL Do AMAZoNAS - IrAAM,
no uso das atribuições que lhe confere a Lei no 3.785 de 24 de Julho de 2012, expede a

presente Licença que auÍoriza a'.

INTERESSADo: lnstituto Municipal de Planejamento Urbano - IMPLURB.

ENDEREÇo eARA coRREspox»Êxcll: Av. Brasil, n" 2971, Compensa, Manaus-AM.

CNPJ/CPF: 05.610.385/0001-22 INSCruÇÃo ESTADUAL:

Fo:re: (92) 3625-5476 FAx:

REcrsrRo No IPa,nM: 1012.2801 PRocEsso Ns: 1446812022-52

ArÍvrDADE: Complexo Turístico

LocALrzAÇÂo DA ATr\.rDÀDE: Av. Sete de Setembro, n' 50, Cenko, Município de
Manaus-AM.

Fttrrrr.to,roE: Autorizar a realizaçáo de estudos prévios de viabilidade visando a
implantação de uma obra denominada "Mirante da llha", com 0,3ha de área útil.

PoTENCIALPoLUTDoR/DEGRÂD,loon:Médio Ponrr:Pequeno

PRAzo DE VALTDADE DEsrA LrcENÇA: 0l ANo

Atenção:
. Fica erpressâmente proihida qualquer inten'rnção na área objeto desta l-iccnça
. Estâ licenç8 é composta de 07 restrições e/oü condições constaDtcs ro verso, cujo trâo

cumprimelto/atendimetrto sujeitrrá a sus invalidsção e/ou ss penâlidâdes previstas em normâs.
. Ests liceDça não comprova rem substitui o documcoto dc propriedade, de posse ou de domínio do

imóvel.
. Esta licença deve permatrecer na locali?áção da atividsde e exposta de formâ yisívcl (frelte e verso).
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RESTRIÇOES E/OU CONDIÇÔES DE VALIDADE DESTA LICENÇA _ LP NO OO2/2023

1. O pedido de licenciamento e a respectiva concessão da mesma, só terá validade
quando publicada Diririo 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 arÍ.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
minimo de 120 dias, antes do vencimento, conforme art.23, da Lei n".3.785 de 24 de
julho de 2012;

3. A presente Licença está sendo concedida com base nas informações constantes no
processo n'. I 446812022-52.

4. Toda e qualquer modiÍicação 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 neúum documento exigido pela

Legislação Federal, Estadual e Municipal.
7. Apresentar a este IPAAM, quando da solicitação da Licença de Instalação, os

seguintes documentos, atualizados:
a) Estudo Ambiental Simplificado (conforme anexo).
b) Documento emitido peta SPU
c) Nada Opor da Mariúa


