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LICENÇA AMBTENTAL UNICA DE SUPRESSAO VEGETALN.'117t2022

INTERESsADo: Neivaldo Pinheiro Júnior.

ENDEREÇo rARA coRRrsponnÊxcr,r: Rua Rio Grande do Sul, n' 05, Cond. San Mari,
Flores, Manaus-AM.

CNPJ/CPF: 916.316.022-68 INScruçÃo ESTADUAL:

Foxo: (92) 98't32-1001 f,'rx:

REGrsrRo No IP AAM: 1012.2321 PRocEsso N..: 368512022-17

Ánnr r srn supRrMrDA: 0,0524ha RECTBo SINAFLOR N.':

DADOS DO IMÓVELIERRENO:

LocurznçÃo: Av. Perimetral Thales Loureiro, sino, Lote 03, Quadra U1, Condomínio
Alphaville Manaus, Ponta Negra, Manaus-AM.

FrrALrDÀDE: Autorizar a supressão vegetal para construção de uma unidade familiar,
em uma área de 0,0524ha.

CooRDENADAS GEocn",irrc.ls o,l Ánrl oe vEcETAÇÃo A sER supRrMrDA3

Pontos LATITUDE LONG ITUDE Pontos LATITUDE LONG ITUDE
PI 03'03 17.874',S 60006'3-504' W P3 03"03'18-973" S 60.06'3.145" W
P2 03"03'r7,973' S ó0.06'2,971" W P.l 03.03'r8,888'S 60'06'3.676',W

Volume Autorizado: 23,967 (st) Lenha

PRAZO DE VALIDADE DESTA AUTORJZAÇÃO:01 Ano

Manaus-AM, ií 3 JUN mm

Wande Nascimcnto Juliano Marcos te de Souza
ra Técnica Di ote

I MPORTANTE:
. Fici .lpr.3tlDatrt proibido o trrnlporta do úrtariali !.ú o Do.uEatrto da Orig.m Florarral - DOf
. O uso iÍretular dests LAU implics Ír8 sue invalidnção, bem como nas sâíçôes pEvistss nr legisloçlo;
. Este Docume o nâo contém €mendas otr rasuÍas;
. Este Documento deve pffmânecí no local da explorsgâo para efeito de fiscslizsçlo (Êent€ e veÍso)
. O volwne autorizádo não quita volurne p€ndente d9 Íeposiçào Ílorestal;
. Os dados lécnicos do pÍojeto sâo de iíleirâ responsabilidade do responsávcl técnico

Av MôÍlo YplranqE Montelrq 32m ' Paíque l0
Foí.e. l92l 21234721 I 212r473t
Màí1âr-6-ÂM - CtP 6SO5GO3O



RESTRIÇÔES E/OU CONDICIONANTES DE VALIDADE DESTA LICENÇA: LAU-SV N.' II712022

l. O pedido de licenciamento e a respectiva concessão da mesma, só terá validade quando publicada Dirírio
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 20121

2. A solicitação da renovação da Licença Ambiental Única deverá ser requerida num prazo minimo de 120

dias, antes do vencimento, conforme aí.23, da Lei n'.3.785 de 24 de iulho de 2012:
3. Toda e qualquer modificação introduzida no projeto após a emissão da Licença implicará na sua

automática invalidaçâo, devendo ser solicitada nova Licença, com ônus para o interessadoi
4. 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:
5. Esta Licença nâo dispensa e nem substitui nenhum documento exigido pela Legislação Federal, Estadual

e Municipall
6. A presente Autorização de Supressão Vegetal - ASV está sendo concedida com base nas informações

constantes no processo n" 36E5/2022-17.
7. Para o transporte e a comercialização de produtos e subprodulos floÍeslais oriundos desta Autorização de

Supresso Vegetal - ASV, o empreendedor/detentor da ASV deverá solicitar a Autorização de Utilização
de Matéria Prima Florestal - AUMPF junto ao IPAAM, o que corresponde uma posterior inserção de
novo pedidojunto ao SINAFLOR;

8. Proteger a fauna conforme estabelecido nas Leis n.' 5.197/67.
9. Fica proibida a comercialização e o transporte do material leúoso oriundo do corte das espécies

protegidas na forma da Lei;
10. Realizar durante o periodo de supressão vegetal as medidas preventivas e mitigadoras dos impactos

relacionados fauna silvestre:
ll. Manter integral as Áreas de Presewaçâo Permanente, conforme estabelecido a Lei n." 12.651112 e

12.72712012:
12. Proteger o solo e os cursos d'água da contaminaçâo por substâncias tóxicas (combustíveis, óleos. graxas,

inseticidas, agrotóxicos. tintas e outros)i
13. Em caso de solicitaçâo de renovação, apresentar relatório de exploraçâo florestal constando a planilha de

volume de material lenhosojá suprimido e a ser suprimido, conforme autorizaçâo em Licença Ambiental
Unica - LAU de Autorização de Supressão Vegetal - ASV;

14. Fica proibida a interrupção dos cursos d'água, quando da construção das vias de acesso para transposição
na átreai

15. Em caso de doação da leúa ora autorizada, obrigatória à homologação do pátiol
16. Esta Licença Ambiental Unica - LAU de Autorização de Supressão Vegetal - ASV autoriz^ somente a

extração das espécies e volumeria listadasl
17. Fica expressamente proibido o corte da andiroba (Carapa guianensis; Carapa paraense) e copaiba

(Copaifera trapezifolia hayne; Copaifera reticulatai Copaifera multijuga), de acordo com o Decreto
Estadual n 25.044/05;

18. Nâo são passiveis de exploração para fins madeireiros a Castanheira (Beíholletia excelsa) e a Seringueira
(Hevea spp.), em florestas naturais, primitivas ou regeneradas. conforme estabelece o Decreto Federal n'
5.97 5t06.

19. Esta autorização para supressão da yegetação é para uma área correspondente a 0.0524 ha.

20. 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 indivíduos retirados, volume
em m', comprovação da destinação do material yegetal. coordenadas geográficas. registro fotoBráfico e

outras informações pertinentes no pmzo de validade da licença;
2 I . Não é permitida a realização de queimada na área objeto desta autorização;


