
ESTADO DO AMAZONAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

LICENÇA MUNICIPAL DE CONFORMIDADE

N°. 003/2017

Processo: 2017.15848.15875.0.001343

I - Nome ou Razão Social: MANAURA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

"CONQUISTA TARUMÃ".

11- CNPJ/CPF do Empreendedor: 19.329.950/0002-73.

111- Endereço do Empreendedor: Rua Acre, nO428, Qd 50, SI 30, Cond. Vieiralves - Nossa

Senhora Das Graças, Manaus/ AM.

IV - Atividade: Residencial Multifamiliar.

12 DEZ 2018XI - Vencimento:X - Validade: 12 meses

V - Finalidade: Viabilidade para Implantação de um Condominio Residencial Multifamiliar.

VI - Endereço do Empreendimento: Avenida do Turismo, Lote 52, Tarumã, Manaus/AM.

VII - Coordenadas Geográficas: E 20°59'24" W60°2' 12"

VIII - Porte do Empreendimento: PEQUENO

IX - Potencial de Impacto: GRANDE

Esta Licença é composta de 14 (quatorze)
restrições/condições constantes no verso.

Manaus, 12 DEZ 2017
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XII - RestrÍções/CondÍções:

1. Esta Licença só terá validade após publicação no Diário Oficial do Municipio (DOM) e periódico
regional ou local de grande circulação no prazo máximo de 10 (dez) dias a partir do recebimento desta.
Deverá ser entregue nesta Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade - SEMMAS
cópia da publicação no Diário Oficial do Municipio - DOM;

2. Esta Licença é válida apenas para a localização, atividade e finalidade constante na documentação
apresentada e vistoria "in loco", devendo o interessado requerer nova Licença, quando houver mudança de
qualquer um dos itens ou ampliações;

3. Esta licença não dispensa e nem substitui outro documento exigido pela legislação Federal, Estadual e
Municipal, bem como não implica no reconhecimento de qualquer direito de propriedade, não eximindo o
outorgado de regularizar-se junto a esses órgãos;

4. A renovação de licenças ambientais deve ser requerida com antecedência minima de 120 (cento e
vinte) dias da expiração de seu prazo de validade, fixado nesta licença, atendendo à Lei Complementar
N' 140 de 08/12/2011, devendo permanecer o original ou cópia do protocolo no empreendimento;

5. O descumprimento de quaisquer itens tornará sem efeito esta Licença, acarretará embargo e demais
sanções previstas nas legislações pertinentes ao meio ambiente;

6. Manter exposto no local do empreendimento, cópia autenticada desta licença ou a via original;

7. É vedada a disposição inadequada de residuos de qualquer natureza devendo os mesmos ser
segregados, acondicionados e direcionados para o local apropriado;

8. É expressamente proibida a queima de quaisquer tipos de resíduos;

9. Fica proibida qualquer intervenção na Área de Preservação Permanente - APP sem a devida
AUTORIZAÇÃO PARA INTERVENÇÃO EM APP expedida por esta SEMMAS, de acordo com o Art. 4°,
Inciso I e IV da Lei Federal n° 12.651/2012;

10. O terreno encontra-se inserido no raio de anuência do IPHAN dos sítios arqueológicos denominados
"Sítio Tarumã", "Sítio Custódio" devendo-se observar ao disposto da Portaria Interministerial n° 60/2015 e
Instrução Normativa 001/2015.

11. Deverá apresentar, no prazo de 10 (dez) dias, levantamento planialtimétrico, assinado pelo responsável
técnico, acompanhado pela ART (Impresso e digital no formato Shapefile);

12. Deverá apresentar, no prazo de 60 (sessenta) dias:

a) Registro de imóvel em nome do interessado;
b) Certidão técnica de uso e ocupação do solo (atualizada em nome de Manauara

Empreendimentos Imobiliários Ltda.), emitida pelo órgão competente, declarando que o local e o
tipo de empreendimento ou atividade estão em conformidade com a legislação aplicável ao uso e
ocupação do solo;

13. Fica proibida qualquer intervenção na Área sem a devida Licença de Instalação, expedida por esta
SEMMAS, acompanhada do respectivo Alvará de Construção, expedido pelo IMPLURB;

14. Quando da renovação da Licença, apresentar Cadastro da Atividade de Residencial Multifamiliar e
- Similares (modelo SEMMAS).
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