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GOV[Rf'IO DO E:Sl .AOOOO 

AMAZONAS 

• 

LICENÇA DE INSTALAÇÃO - L.I. N!!. 023/14-02 .. 
O íNSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS 

IPAAM. no uso das atribuições que lhe confere a Lei n2 3.785 "de 24 de Julbo de 2012, 
expede a presente Licença que autoriza a: 

INTERESSADO: Manaus Ambiental S.A - EPC Educandos. 

E NDEREÇO PARA CORRF. PONDÊNCIA: Estrada do Bombeamento; nº 01 , Compensa 1 ' 
Manaus-AM . · 

CNPJ/CPF: 03.264.927/0001-27 
• 

FONE: (92) 3627-5515 . . 

REGISTRO NO IPA"Al\1: 1012. 3217 
. 

INSCRIÇÃO E STADUAi, :' 04.141.923-5 

f AX: (92} 3627-5~20 

PROCESSO N9: 2522/04N2 

AT1v10ADE: Sistema de tratamento de esgoto sanitário . 
• 

LocALIZAÇÃO DA A'r1v10Aot:: Rua Boulevard Sá Peixoto, s/nº, Bairro de Educandos, 
Manaus-AM. 

. ' ' 
FINALIDADE: Autorizar os serviços de obras na EPC Educandos para implantação de 
uma planta de tratamento preliminar (PTP) provisória e construção da estação de 
tratamento de esgoto do sistema Centro - Educandos. · 

POTENCIAL Po1.u100R/DEGRAl)AOOR: Grande POK rr.: ExcepciQnal 

PR.A~O OE VALIDADE DESTA L ICENÇA: 02 A, ... os .. 
• 

Atenção: 
• Esta lictnij'lt e· compost• de IJ res-1riçõt>s e/ou condiç6fs toosttnltt no , ·tn-o, cujo não 

('un11>rlmtn1o/attndimcnto sujeit:lr6 a su.1 in"aflc'lsiçl'io e/ou a.i ptnalld.adts pm•islas t-m nor1nas. 
• 13$11 llttn('a nAo con•prova nem substitui o docu1ntnto dr proprltdade. de posst ou dt- domioio do 

lmó\'tl. . 
• Esta lit'tnça dn+t pttn1antttr na IQ(afli:açto dt arividadt t txpost11,dt forni.11 "i:sfvtl (frt11(t t verso): 

Manaus-AMtf 

MJiiYu\l'tj 

r; J'4N 2018 

D etora Técuica .. 

Av. Mario Ypiranga Monteiro, 3280 • ~rque 10 .de Novembro 
Fooe: (92) 2123.6721 J 212~31 J 2123-6778 
1-tanaus · AM . CEP: 69.050-030 . 
wet>: www.ipaam.am.gov.br 
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RESTRIÇÕES FJ OU CONOIÇÔES DE VALIDADE OEST'A LICENÇA - L1N• 023114-02 

O pedido de licenciamento e a respectha concessão da mesma. s6 terá 'alidadc 
quando "publicada Diário Oficial do Esllldo. periódico regional local ou local de 
grande circulaç.ão. cm meio eletrônico de comunica?> manudo pelo IPAMI, ou 
no~ murais das Prefeituras e Câmaras Municipais. conforme an.24. da Lei nº.3.785 
de 24 de julho de 2012: 

2. A· sol icitaç.iio da renovuçno da Licença Ambiental deverá ser requcridH num prazo 
mínimo de 120 dia,. antes do vencimento, confom1e art:23, da Lei nº.3.785 de 24 
de julho de 2012; • 

3. A presente Licença está sendo concedida com base nas informaçOC-, constantes no 
processo n•. 252210-1/Vl 

4 Toda e qu;ilquer modificação introduzida no projeto após a emissão da Licença 
implicará na sua automótica in,-alidaçào. devendo ser solicitada nova Licença. com 
ônus para o interessado. 

5. Estu Licença é válida apenas para a localizaçilo. atividade e finalidade conswnte qa 
mesma. devendo o interessado requerer ao IPAAM nova Licença quando houver 
mudança de qualquer um destes itens. 

6. ~ta Licença não dispensa e nem substitui nenhum documento exigido pela 
l.egislação redera!, f'stadual e Municipal • 

7. SCj,lregnr. acondicionar, armazenar e tranSportar e dar destinação· ambientalmente 
adequada aos resíduos oriundos da atividade de acordo ?>ma Lei nº 12.305/2010 e 
NBR 10.004/2004, de, cndo manter em arquivo o registro de movimentações dos 
mesmos. 

8. As substâncias minerais de uso imediato na construção eivll devem ser fornecidas 
por empresas de' idamente licenciadas por e'te IP AAM. para esta finalidade . 

9. A. coleta e· o transponc dos resíduos de qll31quer onture.r.a gerados oo 
emprcendiinenio de,·em ser efetuados por cnipl\."Sa licenciada para esta atividade. 

10. Executar no praz.6 de 'igência da Licença de Operação. sef\h;os de re,egetação 
nas óreas não pavimentadas e não edificada.~. 

11. 1'11ralisor imediatamente a atividodc. quando dn verificação de indlci01 de vestígios 
hi4'túricos ou nrtísticos no Aren de influência direta e/ou i11dircta do c1nprccndin1ento.e 
comunicar ão IP! IAN e ao IPAAM ' 

12. Apre;entar. quando do pedido do reno,ação da 1.icença. Relatório de Acompanhamento 
~ Ali\ idades.. 8C()fl1panhado de ART do profi,,oonal responsâ,el pela clabonlçlo. 

13 Apre\entar no prvo de 60 dias a este IPAAM. cronograma de cxocuçllo das obras 
de instalação da no\"a btaçao de Tratamento de Efluentes. definindo mês/ano das 
atividades. 
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