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A GERENTE REGIONAL DA ANM/PA, no uso da atribuição que foi delegada pela Portaria 
SPM/ANM n® 367/2020, D.O.U. de 22/06/2020, e com fundam ento no que dispõem  os artigos 182 e 183 
da Consolidação Normativa do DNPM, instituída pela Portaria DNPM n* 155/2016,

RESOLVE:

AUTORIZAR, a partir de 28 de Janeiro de 2020, com vencim ento em  03 de fevereiro de 
2026, a averbação da prorrogação do Registro de Licença n® 84/2016, concedido a E.b. Ribeiro, inscrito 
no CNPJ sob n° 07.929.847/0001-02, com endereço na Av. Prefieito Nelson Souza n® 83, Bairro Santa 
Terezinha, no município de Óbidos/RA, para extrair Arenito, Cascalho e  Saibro em um a área de 
26,70 hectares delim itada por um  polígono que tem  seus vértices coincidentes com os pontos de 
coordenadas geodésicas SJRGAS 2000 descritos a seguir (Lat/Long): -O rS 3‘O6"073 -55*32'30"963,
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-55*32‘30"963; situada em  terreno  de propriedade de Edilson Belém Ribeiro, 
denom inado de Fazenda Santa Helena, localizado no Ramal Jeretepáua, m unidpio de  Óbidos, Estado do 
Pará, de acordo com a Licença Específica n® 01/2019, de 06 de dezem bro de 2019, expedida pela 

Prefeitura Municipal de Óbidos, Estado do Pará.

A extração efetiva da substância m inerai licenciada ficará condicionada à em issão e  à 
vigência da licença am biental pertinente. (ANM -48405.850112/2016-53).

Publique-se.

Documento assinado eletronicamente por Maria do Rosário Miranda Costa, Gerente Regional, em
01/04/2021, às 12:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1®, do art. 6», do 
Decreto n«8.539/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site www.anm.gov.br/autentiddade. 
informando o código verificador 2358527 e o código CRC 2B2CC2E4.
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Estado do Pará
PREFErrnu Min k v a l  de Óbidos 

Poder executivo
Secretaria Municipal d e  Me io  am biente.

LICENÇA
DE

OPERAÇÃO
Validade: 22/07/2021

Uh 0023/2020 

Emissão: 22/Ü7/2Q2Ü

A Secretaria de Meio Ambiente -  SEMA, no uso de suas atribuições que lhe confere a 
Constituição Federal nos Art, 23 ,30  c  225. Resolução CONAMA 237/97, Lei Estadual 7 389HO, Aüe.w I, tam  como 
a Lá Municipal 3.462/08, A lt. 65 concede a lícençaol operação, ao empreendimento abaixo disvmmnadcr

NOME/RAZÃO SOCIAL: E. B. RIBEIRO
NOME FANTASIA: CABECA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
CNPJ: 07.929.847/0001-02
ENDEREÇO: AV PREFEITO NELSON SOUZA, N° 83 
BAIRRO: SANTA TEREZINHA
ATIVIDADE: EXTRAÇÃO E BRITaMENTO DE PEDRAS E OUTROS 
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO 
COORDENADAS GEOGRÁFICAS: 01°53’06,073” -  55°32’30,963”
PORTE: GRANDE GRAU POLI IDOR: III

1. Solicitar a renovação da Licença ora expedida. 30 (trin ta ) dias antes do vencimento da mesma.
2. Qualquer alteração nas informações apresentadas dev era ser comunicada antecipadamente a esta Secretaria
3. A desobediência ou o  não cumprimento das determinações implicará em pena ou multa conforme Resolução

do CONAMA a? 237/97 e  da Lá de Crimes A ab ie a tm  tf* 9.605/98. -

O TITULAR DESTA LICENÇA DEVERÁ OBSERVAR:


