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LrcENÇA DE TNSTALAÇÃO - L.r. No 017t20-01

o INSTITUTO nr rnornçÃo AMBIENTAL Do AMAZoNAS - IPAAM. no uso das

atribuições que lhe confere a Lei no 3.785 de 24 de Julho de 2072, expede a presente Licença
que autoriza a

INTEREssADo: Secretaria de Estado de lnfraestrutura e Região Metropolitana de
Manaus - SEINFRA.

ENDEREÇo nARA coRRnspoxoÊxcr,l: Av. Arquiteto José Henrique Bento Rodrigues, no

3760, Monte das Oliveiras, Manaus-AM.

CNPJ/CPF: 05.533.935/0001-57 INScRIÇÃoEsrADUÀL:

Fou: (92) 99262-í956 Fu: (92) 99162-9314

RrcrsrnonoIPAAM: 0903.2505 PRocEssoNs:30771Tt13

ArrvrDADE: Distribuição e abastecimento de água

LocllrzlÇÃo DA ArrvrDADE: Área. Urbana do Município de Nova Olinda do Norte-
AM.

FTNALTDADE: Autorizar a obra de revitalização e ampliação do sistema de
abastecimento de água composto de: Rede de distribuição projetada (8.565m de
extensão), reservação contendo (um reservatório apoiado com capacidade de
756m3/h, um reservatório com capacidade de 288m3, um depósito para armazenar
produtos químicos, uma casa de coloração e um refeitório) reativação de um
reservatório de 200m3 e construçáo de um novo reservatório de 288m3.

I'oTr-\( rAL PoLt IDoR/DEcmoroon: Médio PonrE: Médio

PRAzo DE vAlrDlos orsr,l LrctNÇAr 02 ANos.

A te nção:
. Ests licellça é composta de 09 restriçôes e/ou condições cotrstrtrtes tro verso, cujo nío

cumprimerto/âtendimelto sujeitará a sus invalidsção e/ou as penalidades previstas em normas.
. Esta licença nilo comprova nem substitüi o documento de propriedade, de posse ou de domínio do

imóvel.
. Esta licetrçâ deve pêrmanecer na localizrção da 8tividade e exposta de forma visível (frente e verso).
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RESTRIÇÔES E/OU CONDIÇÔES Dr VALIDADE DESTA LICENÇA _ LI NO OI7I2O.OI

l. O pedido de licenciamento e a respectiva concessão da mesma, só terá validade
quando publicada Diario 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 aí.24, da Lei n'.3.785 de 24 de julho
de 2012:'

2. A solicitação da renovação da Licença Ambiental deverá ser requerida num pr.vo
minimo de 120 dias, antes do vencimento, conforme wt.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'. 3077 lI ll3.

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 neúum documento exigido pela Legislação
Federal, Estadual e Municipal.

7. A perfuração do poço tubular deve ser precedida da obtenção da Licença Ambiental
Unica - LAU junto a este IPAAM.

8. Os residuos gerados nas ações de intervenção para implantação da atividade devem ter
destinado ambientalmente corretos, conforme determina a Resolução CONAMA N'
307102.

9. Deverá ser feito prévia comunicação à população da área urbana sobre as ações de
intervenção nas vias públicas, visando mitigar possíveis incômodos.


