
GOVERNO DO ESTADO DO 

AMAZONAS 

LICE.NÇA DE INSTALAÇÃO -L.I. Nº- 128/08-05 

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

I NT ERESSADO: UGPE ·- Unidade Gestora de Projetos ·Especiais. 

EN DEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA: Rua Jonathas Pedrosa, s/nº, Centro, Manaus
AM 

CNPJ/C P F : 07.602.404/0001-02 

FON E: (92) 3878-7201 

REGISTRO NO IPAAM: 1012.2306 

INSCRJ ÇÃO ESTADUAL: 

F AX: (92) 3878-7233 

PROCESSO NQ: 06.58{f /08 

ATIVIDADE: Construção Civil e Infraestrutura - Retificação de curso d'água 
. . 

LOCALIZAÇÃO DA A TlVIDADE: Igarapé do. Quarenta, trecho compreendido entre a 
ponte da Av. Leopoldo .Per.es, Av. Maués até o crwzamento da Av. Rodrigo Otávio, 
com distância de apr9x1mada de 8 km, Manaus-AM. · 

FINALIDADE: Autorizar a ,realização de obras e serviços de macrodrenagem, 
saneamento básico, urbanização, habitação e melhorias do sistema viário, 
integrantes do Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus - PROSAMIM. 

POTENCIAL POLUIDOR/DEGRADADOR: Grande 

PRAZO DE VAL IDADE OEST A L JCENÇA: 02 ANOS. · 

Atenção: 

PORTE: Pequeno 

• Esta licença é composta de 14 restrições e/ou co.ndições constantes no verso, cujo não 
cumpr.imcnto/atendimento sujeitará a sua invalidação e/ou as penalidades previstas em normas. 

• 'Esta licença não comprova 'nem substitui o documento de propriedade, de posse ou de domínio do 
imóvel. 

• Esta licença deve permanecer na localização da atividade e exposta de forma visível (frente e verso). 

Manaus-AM,. 

Av. Ma rio Ypiranga MonteirÔ. 3280 .- Parque. 1 O de Novembro 

~~~ 
osé de L~Úrra 

Diretor Presidente 

~ 

TDAA"ILT 



RESTRIÇÕES E/OU CONDIÇÕES DE VALTDADE DESTA LICENÇA- LI Nº 128/08-05 . . . 
1. O pedido de licenciamento e a respectiva concessão da mesma, só terá validade quando publicada 

Diário Oficial d_o Estado, periodico 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 nº.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 nº.3.785 de 24 de julho de 2012;· 

3. A presente Licença está sendo concedida com base nas informações constantes no processo nº. 
0658/T/08. 

4. Toda e qualquer modificação introduzida no projeto após a emissão da Licença implicará na sua 
automát ica inval idação, devendo ser solicitada nova Licença, com ônus para o interessado. 

5. Esta L icença é válida apenas para a localização, ativ idade 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.Legislação Federal, 
Estadual e Municipal. 

7. Apresentar relatório resumido das ações que comprovem o cumprimento das diretrizes 
estabelecidas no Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, conforme estabelecido na 
Resolução CONAMA nº 237/02. 

8. As substâncias minerais de 'uso imediato na construção civil, devem. ser fornecidas por empresas 
devidamente licenciadas' por este IPAAM, para esta finalidade.º 

9. Apresentar semestralmente ·a este IPAAM: 
a) Relatório ambiental · do andamento das atividades (acompanhamento/conclusão). 

contemplando as ações de educação ambiental t! socioambientais, apresentando cronograma e 
legenda identificando o trecho trabalhado. com registro fotográfico. 

10. Fica expressamerite proibida a intervenção em área não autorizada pelo IPAAM. 
11. Apresentar a este IPAAM, no prazo de 90 dias: · 

a) Relatório resumido das ações que comprovem o cumprimento das diretrizes estabelecidas no 
Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, gerados na construção civil, conforme 
estabelecido na Resolu.ção CONAMA nº 307/02e469/ 15. . 

12. A destinação final dos substratos dos igarapés dragados (rejeito) deve ser efetuada em locais 
devidamente licenciados ou autorizados pelo IPAAM para esta finalidade. 

13. Paralisar imediátamen.te à atividade, quando da ocorrência de vestígios arqueológicos, históricos 
ou artísticos na área de influência' direta e/ou indireta do empreendimento, e comunicar ao IPHAN 
e ao IPAAM. 

14. Implementar ações no sentido de prevenção contra processos erosivos e assoreamento de curso 
d' água de forma a evitar transbordamento do Igarapé do 40 para as vias e moradias ci rcunvizinhas. 




