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ENLIC ÇA AMBIENTAL UNICA DE SUPRESSÃO VBCTUL N." 100/2022

INTERESSÀDo: Ruth Ximenes de Saboia.

ENDEREÇo PARA coRREspoxoÊxcrr: Rua Belo Horizonte, n" 1830, Condomínio
Príncipe de Gales, Apl.4O2 V, Adrianópolis, Manaus-AM.

CNPJ/CPF: 153.674.362-34 IrscnrçÃo Esuotral:
Fo:rr: (92) 99167-2848199448-7029 Fax: (92) 98406-31'10

REGrsrRo No IP AAM: 1012.2321 REcrBo SINAFLOR: 21318628

Ánrr r srn supRrMrDA: 0,0500ha Pnocrsso N.": 2552.2021

DADOS DO IMÓVEL/TERRENO:

Locu,rzlçÂo: Avenida José Augusto Loureiro, Lote 1 1, Quadra E2, Condomínio
Alphaville Manaus 2, Ponta Negra, Manaus-AM.

FTNALTDADE: Autorizar a supressâo da vegetação para a construção residencial.

CooRDENADAS GeocR",(nlc,ls ol Ánrl oe vEcETAÇÀo A sER supRtMrDA:

VERTICES LATITUDE LONG ITUDE vÉRTrcEs LATITUDE LONC ITUDE
P-01 3"2',55.68"S 60'5',48,39"W P-03 302',s5,81"S 60'5'48,40"W
P-02 3"2',55.94"S 60'5'.17.95"W P-04 3"2'55,53"S 60'5'48,84"W

IMPORTANTE
. Ficr expresssmentc proibido o trinsporte do material, sem o Documento de Origem Florestrl- DOF
o O uso irregular desta LAU implica na sua invalidaçâo. bem como nas sanções previstas na legislaçâo:
. Este Documento nào contém emendas ou rasuras:
. Este Documento deve permaneccr no local da exploraçào para efcito de fiscalização (frente e verso)
. O volume autorizado nâo quita volume pendenle de reposiçâo floresml:
. Os dados técnicos do projeto sào de inteira responsabilidade do responsável técnico

VoLUME AuroRrz^Do: 6,7290 (st) de lenha

PRAZO DE VALIDADE DESTA AUTORIZAÇÃO: OI ANO

Manaus-AM, ,f 3 JUN mz
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RESTRIÇOES E/OU CONDICIONANTES DE vALIDADE DESTA LICENÇA: LAU-SV N." 100/2022

l. O pedido de licençiamento 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 2012;

2. A solicitação da renovação da Licença Ambiental Única deverá ser requerida num prazo mínimo de l20 dias.
antes do vencimento, conforme an.23, da Lei n'.3.785 de 24 dejulho de 2012;

3. Toda e qualquer modificação introduzida no projeto após a emissão da Licença implicará na sua automática
invalidação, devendo ser solicitada nova Licença, com ônus para o interessado;

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
Municipal;

6. A pres€nte Autorização de Supressão Vegetal - ASV está sendo concedida com base nas informaçôes
constantes no proÇesso no 2552.2021.

7. Para o transpoÍe e a comercialização de produtos e subprodutos florestais oriundos desta Autorização de
Supresso Vegetal - ASV, o empreendedor/detentor da ASV deverá solicitâr â Autorização de Utilizaçâo de
Matéria Prima Florestâl - AUMPF junto ao IPAAM, o que corresponde uma posterior inserção de novo
pedido junto ao SINAFLOR;.

8. Quando da intervenção em Area de Preservação Pemanente APP o interessado deverá solicitar a devida
anuência.

9. ProtegeÍ a fauna confome estabelecido nas Leis n." 5.19716
10. Fica proibida a comercialização e o tmnsporte do malerial lenhoso oriundo do corte das espécies protegidas

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

relacionados fauna silvestre;
12. Manter integral as Areas de Preservação Permanente, conforme estabelecido a Lei n." 12.651112 e

12.72712012:,

13. Proteger o solo ç os cursos d'água da contaminaçâo por substâncias tóxicas (combustíveis, óleos, graxas.
inseticidas, agÍotóxicos, tintas e outros);

14. Em caso de solicitação de renovação. apresentar relatório de exploração florestal constando a planilha
de volume de material lenhoso já suprimido e a ser suprimido, conforme auioÍização em Licença
Ambiental Única - LAU de Autorização de Supressão Vegetal - ASV.

15. Fica proibida a interupção dos cursos d'água, quando da construção das vias de acesso para transposição na
itÍeal

16. Em caso de doação da lenha ora autorizada, obrigâtória à homologação do pátio;
17. Esta Licença Ambiental Unica - LAU de Autorização de Supressão Vegetal - ASV, autoriza somente a

extração das espécies e volumetrias listadas.
18. Fica expressamente proibido o corte da a\diroba (Corapa guianensis; Carupa paraense) e copaíba

(Copaifera ttapeüÍolia haynei CopaiÍeru reticulata; Copsiferu muhijuga), de acordo com o Decreto
Estadual n 25.044/05:

19. Não são passíveis de exploração para fins madeireiros a Castatheita (Berlholletia eicelsa) e a Seringueirâ
(Hevea spp.), em florestas naturcis, primitivas ou regeneradas, conforme estabelece o Decreto Federal n'
5.q75/06.

20. O êxecutor deve apresentar relatório de execução da supressão da v€getação com a respectiva ART do
profissional habilitado contendo as seguintes informações: número de indivíduos retirados, volume em m3,

comprovação da destinação do material vegetal, coordÇnadas geográficas, registro fotogÍáfico e outras
informações peÍinentes no prazo de validade da licença.

2 I . Esta autorização para supressão vegetal e para uma área correspondente à 0,0500ha.
22. Não é permitida a realização de queimada na área objeto desta autorizaçào


