
GOVERNO DO ESTADO DO 

AMAZONAS · 

LICENÇA DE OPERAÇÃO - L.O. Nü. 124/18 

· O fNSTlTUTO DE PROTEÇÃO AMBI ENTAL DO AMAZONAS -
I PAAM, no IJSO das atribuiç~es que lhe confere a Lei nº 3:785 de 24 de Julho de 20 12, 
expede a presente Licença que autoriza a: 

1 TERE SADO:· Prefeitura Municipal 'de Maués. · 
. . . 

·EN DEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA: Rua Quintino Bocaiúva, 248, Centro, Maués-AM. 

CNPJ/CPF: 04.282.869./0001 -27 . 

FONE: (92) 99324-5227 

R EG ISTRO NO IPAAM : ·1013.0109 

I NSC RI ÇÃO ESTADUAL: 

FAX: 

PROCESSO N-º: 3211:2017 

ATIVIDADE: Lavra a céu aberto ~em beneficiamento 

LOCALIZAÇÃO DA ATIVIDADE: Margem esquerda da Estrada Maués Miri , Zona Rural , nas 
coordenadas geográficas: 'p1 :- -57°41 '52,30"W e 3º22'16,81 "S; P2:·· -57°41 '52,30"W e 
3º22'15,60"S; P3: -57°41 '46,63"W e 3º22'15,05"S; P4: -5fº41 '46,89"W e 3º22'10,89"S, 
Maués-AM.. · 

F INALIDADE: Autorizar à i~tervenção ambiental para lavra de argila em área de 2,87 
ha para único e exclusivo emprego nas obras ·da Unidade Gestora de Projetos 
Especiais-UGPE/PROSAl-MAUÉS. 

P OTENCIAL POLLllDORIDEGRAOADOR: Grande 

P RAZO DE VALIDADE O'ESTA L ICENÇA: 01 A NO. 

Atenção: 

PORTE: Médio 

• Esta licença só terá validade após expedição do título ele lavra do DNPM · 
• / Esta licença é composta de 1.7 restrições e/ou condiÇões constantes no verso. cujo não 

cumprimento/atendimento sujeitará a sua invalidação e/ou as penalidades previstas em normas. 
• Esta licença não comprova nem substitu i o· dot:umento de proprieda de, de 'posse ou de domínio do 

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

J~o~!fr~~~ .J .. J Diretor Jur1d1co, 
no exercício da Presidência 

Av. Ma rio Ypiranga Monteiro, 3280 - Parque 1 o' de Novembro ......... ·--r---- · ,,.,.,.,.\ ,...,. ........ --- . . - . -- - -- . -



RESTRIÇÕES E/O U CONDIÇÕES DE VALIDADE DESTA LICENÇA- LO Nº 12.t/18 

1. O pedido de licenciamento e a respectiva concessão da mesma. só terá va lidade quando pub licada 
Diário Oficial do Estado, periódico regiona l local ou local de grande circulação, cm meio 
eletrônico de comunicação' mantido pelo IP/\/\M, 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 Ambiemal deverá ser requerida num prazo mínimo de 120 
.d ias. antes do vencimento. conforme art.23. da Lei nº.3. 785 de 24 de julho de 20 12; 

. .., 
.) . A preseme Licença está sendo concedida com base nas in formações constantes no processo nº . 

32 11.2017. 
4. Toda e qualquer ºmodificação imroduzida no projeto após a emissão da Licença implicará na sua 

automática invalidação. devendo ser sol icitada nova Licença. com ônus para o interessado. 
5. Esta Licença é válida apenas para a localização. atividade e finalidade consrante na mesma. 

devendo o interessado requerer ao IPAAM nova L icença 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. É proibida qualquer atividade de upressão Vegetal. ficando a mesma condicionada à obtenção 
da Licença Ambiental Única - LÂU junto ao IPAAM. 

8. Segregar. acondicionar, armazenar, transportar e dar destinação, ampientalmente adequada aos 
resíduos oriundos da atividade de acordo com a Lei 12.305/201 O e BR 10.004/2004. devendo 
manter em arquivo o registro de movimentação dos mesmos. 

9. Proteger a fauna e a flora conforme estabelecido nas Leis n. 0 5.197/67. 
1 O. É expressamente proibido o represamento e assoreamento dos corpos d'água existentes na área do 

empreendimento, devendo a transposição de corpos d'água ser realí.aida mediante autorização 
deste OEMA. 

1 1. Paralisar imediatamente ·ª atividade. quando da verificação de. indícios de vestígios arqueológicos. 
histórica ou artística na área de iníluência direta e/ou indireta do empreend imemo e comunicar ao 
IPl IA N e ao IPAAM 

12. T ransportar substâncias minerais em veículos devidamente cobertos por lona. no horário 
compreendido entre as 06:00 e as 18:00 horas (de acordo com o disposto na IN/SOS nº 002/2009). 

13. Realizar manutef'}ção periódica dos ramais utilizados para o escoamento da produção mineral (de 
acordo com o disposto na IN/SDS nº 002/2009). 

14. Iniciar a atividade de lavra somente após demarcar a área a ser explorada (2,87 ha). de acordo com 
as coordenadas geográficas contidas no Relatório Técnico de Vistoria com mourõe!> devidamente 
identificados. 

15. Apresentar. semestralmente, relatório de desenvolvimento da atividade de acordo com 
PCA/PRA D contendo: Cronograma físico de progresso das atividades desenvolvidas. ~lescrição 
dos resultados alcançados e o estágio de recuperação da área, acompanhado de relatório 
fotográfico com A RT do respons~vel técnico pela execução. 

16. Apresentar a este IPAAM, ao solicitar a renovação da Licença de Operação. planta 
georreferenciada contendo as áreas ex-ploradaS e a explorar. • 

17. Transportar a substância mineral acompanhada de cópia da L.0. 




