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LICENÇA AMBIENTAL úNIcl DE supRESSÃo vBcBuL N.' t0B/2022

INTERESSADo: Marcus Gonçalves de Mesquita.

ENDEREÇo pARÂ coRREspor,loÊrctl: Rua Raimundo Nonato de Castro, no 685, Cond.
Gran Vista, Apt. 604, Torre B, Ponta Negra, Manaus-AM.

CNPJ/CPF: 669.904.592-04 lxscruçÂo Esrrnttal:

Forr: (92) 98125-'1719 F.rx:

Recrsrno xo IP AAM: 1012.2321 PRocEsso N.': 278912022-04

Ánel l sEn surRrMrDA: 0,036ha RECTBo SINAFLOR N.": 21318777

DADos Do rrróvnr,rrnnnBxqr

Loclr,rz,tÇÃo: Av. Jose Augusto Loureiro, s/no, Lote H-08, Condominio Alphaville
Manaus lV, Ponta Negra, Manaus-AM.

FTNALTDADE: Autorizar a supressão vegetal para construção de uma unidade familiar,
em uma área de 0,036ha.

Coonoexrnls Grocn;irtcls or Ánra oe vtcrrlçÃo { sER st,pRtMIDA:

Ponlos LATITUDE LONC ITU DE Pontos LATITL,DE LONGITU DE
PI 03'03'08.54" S 60'05'28.57" W P] 03'03'08,95" S 60'05'29.82'W
P2 03'03'09.40" s 60'05'29,l9' W P6 03'03'08.14's 60.05'29.09',W

Volume Autorizado: 8,,92 (st) Lenha

PRAZO DE VALIDADE DESTA AUTORIZAÇÃO:01 ANO

Manaus-AM, (,9JUN@

Wand o àsc mento Juliano nte de Souza
Diretora Técnica Direto residente

I M PORTANTE:
Fica trprcssrmenta pÍoibido o trrÍsporte do mrt.rirl, sem o Docümcoto d. Origem Flor.strl - DOF
O uso irregular desta LA(r implica n6 sua invâlidaçâo. bem como nas sançôes preüstas ns legislaçâor
Esl€ Documento não contém emerdâs or.r Íssulâs;
Este Documento deve permanecer no hcalda c\ploÍação parâ efeito de fiscalizâçào (frcntc e verso)

O volume autorizado nâo quita volume pendente de reposiçâo floÍeslal:
Os dados técnicos do projeto sâo de inteira responsabilidade do Íesponsável técnico
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RESTRIÇOES E/OU CONDICIONANTES DE VÀLIDÀDE DESTA LICENÇA: LAU-SV N." r08/2022
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O pedido de licenciamento e a respectiva concessão da mesma, só terá validade quando publicada Diário
Oficial do Estado, periódico regional local ou local de grande circulação. em meio eletrônico de
comunicação mantido pelo IPAAM, ou nos murais das Prefeituras e Câmaras Municipais, conforme
art.24, da Lei n-3.785 de 24 dejulho de 2012;
A solicitação da renovação da Licença Ambiental Única deverá ser requerida num prazo mínimo de 120

dias, antes do vencimento, conforme art.23, da Lei n'.3.785 de 24 dejulho de 2012:
Toda e qualquer modihcação introduzida no projeto após a emissão da Licença implicará na sua
automática invalidação, devendo ser solicitada nova Licença, com ônus para o interessadol
Esta Licença é válida apenas para a localização. atividade e finalidade constante na mesma. devendo o
interessado requerer ao IPAAM nova Licença quando houver mudança de qualquer um destes itens;
Esta Licença não dispensa e nem substitui nenhum documento exigido pela Legislação Federal, Estadual
e Municipal;
A presente Autorização de Supressão Vegetal - ASV está sendo concedida com base nas informações
constantes no pÍocesso n" 2789/2022-04.
Caso o interessado deseje fazer o tÍansporte e a comercialização de produtos e subprodutos florestais
oÍiundos desta Autorização de Supresso Vegetal - ASV, o empreendedor,/detentor da ASV deverá solicitar
a Autorização de Utilização de Materia Prima Florestal - AUMPF junto ao IPAAM, o que corresponde
uma posterioÍ inserção de novo pedido junto ao SINAFLOR:
Fica proibida a comercializaçâo e o transporte do material leúoso oriundo do corte das espécies
protegidas na forma da Lei;
Realizar duÍante o período de supressão vegetal as medidas preventivas e mitigadoras dos impactos
relacionados fauna silvestre:
Manter integral as Áreas de Preservação Permanente, conforme estabelecido a Lei i.' 12.651112 e
t2.'72'7 t20t2:
Proteger o solo e os cursos d'água da contaminaçâo por substâncias tóxicas (combustíveis, óleos. graxas,
inselicidas, agotóxicos, lintas e outros);
Proteger a fauna conforme estabelecido nas Leis n.' 5.197/67.
Em caso de nova solicitação. o executor deve apresentar relatório final da supressão da vegetação com a

respectiva ART do profissional habilitado contendo as seguintes informações: número de indivíduos
retirados, área suprimida, área a ser suprimida, volume em m3, comprovação da destinação do material
vegetaljá suprimido, coordenadas geográficas, registro fotográfico e outras informações peÍinentes no
prazo de validade da licença:
Fica proibida a intenupção dos cursos d'água, quando da construção das vias de acesso para transposição
na área;
Em caso de doação da lenla ora autorizada, obrigatória à homologação do pátio:
Esta Licença Ambiental Unica LAU de Autorização de Supressão Vegetal - ASV autoriza somente a
exÍação das espécjes e volumetria listadas;
Fica expressamente proibido o corte da andiroba (Carapa guianensis; Carapa paraense) e copaíba
(Copaifera trapezifolia hayne; Copaifera reticulatat Copaifera multüuga). de acordo com o Decreto
Esradual n 25.044105:
Não são passíveis de exploração para fins madeireiros a Castaúeira (Bertholletia excelsa) e a Seringueira
(Heyea spp.), em florestas naturais. primitivas ou regeneradas, conforme estabelece o Decreto Federal n'
5.975/06.
Esta autorização para supressão da vegetação é para uma área correspondente a 0,036 ha.

O executor deve apresentar relatório final da atividade de supressão da vegetação com a respectiva ART
do profissional habilitado contendo as seguintes informações: número de individuos retirados, volume
em mr, compÍovação da destinação do material vegetal, coordenadas geográficas, registro fotográfico e

ouÚas informações pertinentes no prazo de validade da licença;
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