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LICENÇA AMBIENTAL UNICA DE SUPRESSAO VEGETAL N." 103i2022

INTERESSADo: Camila Motta Fonseca.

ENDEREÇo pARÂ coRREspoxoÊxcln: Av. Apuau, n" 81, Dom Pedro, Manaus-AM.

CNPJ/CPF: 773.254.942-20 INSCRTÇÁo EsrADr.rAL:

Foxr: (92) 99167-2848 F,rx: (92) 98406-3110

REcrsrRo No IPAAM: 1012.2321

Ánrr r srn supRrMrDA: 0,0363ha PRocEsso N..: 2910t2022-06

DADOS DO IMÓVELffERRENO:

Locx.rzlçÀo: Avenida José Augusto Loureiro, Lote 23, Quadra B, Condomínio
Alphaville Manaus 4, Ponta Negra, Manaus-AM.

FrNalrolos: Autorizar a supressão da vegetação para a construção residencial.

Coononrlols GEocR{FrcAs DA Ánel oE vgcnrAÇÂo A sER supRtMtDA:

vÉnucrs LATITL DE LONG ITUDE VERTICES LATITUDE LONG ITUDE
P-0 t 3.3'4,5ór "S 60'5'36,0t"W 3"3',4,212"5 60'5'35.04"W
P-02 3'3',4, r68"3 60.5'36.01'W P-04 3'3'4,605"S 60'5'35.06"W

Voluur AutoRrzÂDo: í0,0í31 (st) de lenha

PRAZO DE VALIDADE DESTA AUTORIZAÇÃO: 0t ANO
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. Fica expresslmente proibido o trrnsporte do material, sem o Docume[to de Origem Florestal - DOF
o 0 uso irregular desta LAU implica na sua invalidação. bem como nas sa!çôes previstas na legislação:
. Estg Documento nào contém emendas ou rasumsi
. Este Documenlo deve permanecer no local da exploração para efeito de fiscalização (frente e verso)
. O volume autorizado não quita volume pcndente de reposiçào florestal;
. Os dados técnicos do projeto úo de inteira responsabilidade do responsável técnico

IPAAMAv MaÍioYpirdngô t oíÍelÍo.3280 - P qrE E
tdE. l92l 2123{'721 I Azrinl
Múars*M - cEP 69050030

RF^EPI, o

P-03

JUN N2



RESTRIÇÔES E/OU CONDICIONANTES DE VALIDADE DESTÂ LICENÇA: LÀU-SV N.' IO3/2022

l. O pedido de licenciamento e a rcspectiva concessâo da mesma. só terá validade quando publicada Diário
Oficial do Estado, periódico regional loÇal ou local de grande circulaçâo, em meio eletrônico de comunicação
mantido pelo IPAAM, ou nos murais das Prefeituras e Câmaras Municipais, conforme aÍ.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 120 dias,
antes do vencimento, conforme art.23, da Lei n".3.785 de 24 dejulho de 2012: '

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

4. Esta Licença é válida apenas para a localização, arividade e finalidade constante na mesm4 devendo o
interessado requerer ao IPAAM nova Licença quando houver mudança de qualquer um destes itens;

5. Esta Licença não dispensa e nem substitui nenhum documento exigido pela Legislação Federal, Estadual e
Municipal;

6. A presente Autorização de Supressão Vegetal - ASV está sendo concedida com base nas informações
constantes no processo n" 291012022-06.

7. PaÍa o transporte e a comercialização de produtos e subprodutos florestais 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
pedido junto ao SINAFLOR;.

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

9. Proteger a fauna conforme estabelecido nas Leis n.' 5- 197/6
10. Fica proibida a comerÇialização e o transporte do mate al lenhoso oriundo do corte das espécies protegidas

na forma da Lei:
11, Realizar durante o período de supressão vegetal as medidas preventivas e mitigadoras dos impactos

relacionados fauna silvestre;
12. Manter integrul as Áreas de Preservação Permanente, conforme estabelecido a Lei n.' 12.651112 e

t2.'72',7120121

13. Proteger o solo e os cursos d'água da contaminaçâo por substâncias tóxicas (combustíveis, óleos, graxas,
inseticidas, a$otóxicos, tintas e outÍos)i

14. Em caso de nova solicitação de renovaçâo, o exeÇutor d€verá apresentar relatório parcial da suprcssão da
vegetação com a Íespectiva ART do profissional habilirado contendo as seguintes informações: número de
individuos retirados, área suprimida, área a ser suprimida, volume em ml, comprovação da de$inação do
matsrial vegetaljá suprimido, coordenadas geográficas. registro fotogáfico e outras informações peÍtinentes
no prazo de validade da Licençâ.

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

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

extração das espécies e volumetrias Iistadas.
18. Fica expressamente proibido o corte da andiroba (Carapa guianensis; Csrapq pqruense) e copaíbâ

(CopaiÍeru lrupeziÍolia hayne; Copoilera rcticulata; CopaiÍeru maltijuga), de acordo com o Decreto
Estadual n 25.044/05;

19. Não são passíveis de exploração para fins madeireiros a C^staaheiÍ, (Be holletia exceka) e a Seringucira
(Hevea spp.), em florestas naturais, primitivas ou regeneradas, conforme estabeleÇe o Decreto Federal no

5.97 5106.
20. O executor deve apresentar relatório de execução da supressão da vegelação com a respectiva ART do

profissional habilitado contendo as seguintes informaçôes: número de individuos retirados, volume em mr,
comprovação da destinação do material vegetal, coordenadas geográficas, registro fotográfico e outras
informações pertinentes no prazo de validade da licença

2l . Esta autoÍização para supressão vegetal é para uma área correspondente à 0,0363h4.
22. Não é pemitida a realização de queimada na área objeto desta autorização


