
LICENÇA DE INSTALAÇÃO - L~I. Nº- 061/05-07 

O INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZO NAS.....: IPAAM, 
no us? das atribuições que lhe confere a Lei n2 3.785 de 24 de Julho de 2012, expede a 
presente Licença que autoriza a 

I NTE~ESSADO: UGPE · - Unidade Gestora de Projetos Especiais (Igarapé do 
Mestre Chico). . 

1 . . 

END~ EÇO PARA CORRESPONDÊNCIA: Rua Jonathas Pedrosa, s/nº, Centro, Manaus-
AM . . 

CNPJ CPF: 07.602.404/0001-02 I NSCRIÇÃO ESTADUAL: 

FONE: (92) 3878-7201 FAX: 

R EG1s' RO NO IPAAM: 1012.2306 PROCESSOºNº: 0395/05-V2 

AT1v 11 AoE: <:onstruç~o . Civil e lnfrae~trutura . . . . 

LocA~IZAÇÃO OA ATIVU)ADE: lgarape Mestre Chico, tr~cho compreendido entre as 
Av. Leonardo Marcher e Rua Ramos Ferreira, medindo cerca de 8 km, Manaus-AM. 

F INAL DAOE: Autorizar as obras e serviços d.e macrodrenagem, saneamentO básico, 
urbanitação e melhorias do sistema viário, integ.rantes de;> Igarapé Mestre Chico, 
parte dia PROSAMIM 1 - Programa Social dos Igarapés de Manaus. . 

P OTENb lAL POLUIDORIDE~RADAOOR: Grande PORTE: Pequeno 

PRAZO DE VALIDADE DESTA L ICENÇA: 02 ANOS. 

Atenção: 
• · ~sta iiccnça é composta de 14 restrições e/ou condições constantes no verso, cujo não 

e,umprimento/atendimento sujeilará a sua invalidação e/ou as penalidades previstas cm normas. . 
• fsta licença não comprova nem substitui o documento de propriedade, de posse ou de dominio do 

imóvel. 

• fs ta licença deve permanecer na localização da atividade e .exposta d~ forma visível (frente e verso) . 

Av. MArin Yni~f\l"Ul U.t"t.nto ôrn "l:?On o .. - ..... .. n ,,._ .. . _ ·--~ ~ 

Jd bc,'o R.oct(,{_ J).(.eof.1 ª<~(',.e 
Fábio Rodri~cs Marqú~s > · 

Diretor Jurídico, 
no e~ercício da Presidência 



RESTRIÇÕES E/OU CONDIÇÕES DE VALIDADE DESTA LICENÇA - LI.Nº 061 /05-07 

1. O pedido de licenciamento e a respectiva concessão da mesma, só 1 erá validade 
quando publicada Diário Oficial do Estado, periódico regional local ou local de grande 
circulação, ~m meio eletrônico de comunicação mantido pelo IP AAM, çu nos murais 
das Prefeituras e Câmaras Municipais, conforme art.24, da Lei nº.3. 785 de 24 de julho 
de20i2; 1 .• 

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 informa'ções onstantes no . 
processo nº. 0395/05-V2. 

4. Toda e qualquer modificação introduzida no projeto após a emissão da Licença 
implicará na sua automática invalidação, devendo ser solicitada nova icença, 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 IP AAM nova Licença q 1ando houver 
mudança de qualquer um destes itens. · 

6. Esta Licença não dispensa e nem substitui nenhum documehto ex igido pela 
Legislação Federal, Estadual e Municipal 1 

7. Informar o TPAAM, quando da retomada das obras para que se proceda.à fiscalização/ 
monitoramento da mesma. · · 

8. Apresentar antes da retomadas das obras cronograma físico e e 'ecutivo das 
intervenções a serem rea lizadas identificando cm planta da situaç90 os trechos 
trabalhados e novo trecho das obras com registro fotográfico. · 

9. Apresentar relatório resumido das ações que comprovem o cumprimento das 
diretrizes estabelecidas no Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidchs, gerados na 
construção civil , conforme estabelecido nas Resoluções CON AMA nº 307/02 e 
469/15 e suas alterações. 1 

1 O. Apresentar Projeto de paisagismo/revegetação para o trecho em obras. 
11. A destinação final dos substratos dos igarapés dragados (rejeito) deve ser efetuada em 

locais devidamente licenciados ou autorizados pelo IPAAM, para esta fina lidade. 
12. Em casos de achados fortuitos de vestígios arqueológicos, paralisar im~diatamente as 

intervenções e comunicar o IPHAN e IPAAM. 
13. Caracterizar fisico-quimicamente os substratos a serem dragados, conforme Resolução 

CONAM nº 454/ 12 para posterior deli beração quanto à destinação finhl dos rejeites, 
recomendando para tanto foco de investigação em parâJ1i.etros ibdicadores da 
concen tração de metais. 

14. Apresentar a este IPAAM, no prazo máximo de 90 dias, informaçã em planta do 
sistema de tratamento de esgoto, co11templando as adutoras. elevatória é'. a ETE. 




