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LrcENÇA AMBTENTAL UNrCA DE SUPRESSÃO VrCrtal- N.'128/2022

INTEREssÀDo: MRV Engenharia e Participaçôes S.A - "Vista do Oriente".

ENDEREÇo rARA conREspoxoÊxcr,t: Rua Belo Horizonte, n' '19, Edifício The Place
Bussines, Adrianópolis, Manaus-AM.

CNPJ/CPF: 08.343.49210610-05 INscRrÇÁoESTADUAL:

Foxr: (92) 98119-3934/3304-7378 Ltz09512O22

REGrsrRo No IPAA][I: 1012.2311

DADOS DO IMÓVEL/TERRENO:

Locrr-lzlÇÃo: Rua Cachoeira de São Gabriel, Lote 28 A, Colônia Cachoeira Grande,
Ma naus-AM.

FrrlLrolor: Autorizar a supressão da vegetação para implantação de um Condomínio
Residencial Multifamiliar "Vista do Oriente", em uma área de 1,4ha, conforme
Licença de lnstalação/IPAAM/N'095/2022.

CoonoE,r...lols GgocnÁnc,ls oa Ánr.r DE vEGETAÇÀo A sER st rRIMIDA:

VERTICES LATITUDE LONGITUDE VERTICES LATITLDE
M-01 ' 3"3',32,367" 60'5',51,455" M-03 3"3',31,7 64" 60"5',47,748"
M-02 3.3:30,636" 60.5',50.932" M-04 3"3',32,3t4" 60"5',47.935"

VoLUME AuroRrzADo: 66,3792 (st) de lenha

PRAZO DE VALIDADE DESTA AUTORIZAÇÃO: 01 ANO

Manaus-AM,

JUN M
*e

Wan lgado do Nascimento Juliano rcos Vâlen de Souzâ
Técnica r Presidente

I M PORTA NTE:
. Fics expressrmente proibido o trrDsporte do m{terial, sêm o Documento de Origem Florestal- DOF
. O uso inegulaÍ desta LAU implica na sua invalidação, bem como nas sançôes previstas na lcgislação:
. Este Documento nào contém emendas ou rasuras:
. Este Documento deve permanecer no local da exploração para efeito de fiscalizaçào (ftente e verso)
. O volume âutorizâdo nào quita volume pendente de reposição florestali
. Os dados técnicos do projeto sâo de inteira responsabilidade do responsável técnico
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RESTRIÇÔES E/OU CONDICIONÂNTES DE VALTDADE DESTA LTCENÇA: LAU-SV N." I2812022

L O pedido de licenciamento e a respecti concessão da mesma, só terá validade quando publicada
Diário OÍicial do Estado, periódico rcgional local ou locat de grande circulação, 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 de julho de 2012;

2. A solicitação da renovação da Licença Ambiental Única deverá ser requerida num prazo mínimo
de 120 dias, antes do vencimento, conforme aÍ.23, da Lei n'.3.785 de 24 dejulho de 2012;

3. Toda e qualquer modificaçito intÍoduzida no projeto após a emissão da Licença implicará na sua
automática invalidaçâo, devendo ser solicitada nova Licenç4 com ônus para o interessado;

4. Esta Licença é válida apenas para a localização, atividade e finalidade constante na mesmÀ devendo
o intercssâdo ÍequeÍer ao IPAAM nova Licença quando houver mudança de {ualquer um destes
itens;

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

ó. A presente Autorizaçeo de Supressão Vegetal - ASV está sendo concedi'rla coú base nas
informações constantes no processo no 20§nU22-61.

7. Para o transporte e a comercialização de produtos e subprndutos florcstais oriundos desta
Autorização de Supresso Vegetal - ASV, o empreendedor/detentor da ASV deveÉ solicit r a
Aütorização de UtilizsçÕo de Matéria Prima Florestal - AUMPF junto ao IPAAM, o que
corresponde uma posterior inserção de novo pedido junto ao SINAFLOR;

8. Proteger a fauna conforme estabelecido nas Leis n.' 5.197ló
9. Fica proibida a comercialização e o transporte do material leúoso orirmdo do corte das esÉcies

protegidas na forma da lei;
I 0. Manter integral as Áreas de Preservaçâo Permanente, conforme estabelecido a Lei n.o 12.651 I 12 e

12.727/2012;
I l. Proteger o solo e os cursos d'água da contaminação por substâncias tóxicas (combNtíveis, óleos,

graxas, inseticidas, agrotóxicos, tintas e outros);
12. Em caso de nova solicitação de renovação, o executor deverá apresentar relatório parcial da

supressâo da vegetaçâo executadâ" conforme Termo de Referência deste OEMA com a respectiva
ART do profissional habilitado.

13. Fica proibida a intemrpção dos cursos d'fuu4 quando da construção das vias de acesso paÍa
transpos ição na área;

14. Em caso de doação da leúa ora autorizd4 obrigâtória à homologação do pátio;
15. Esta Licença Ambiental Única - LAU de Autorização de Supressão Vegetal - ASV, autoriza

somente a extração das espécies e volumenias listadas.
16. Fica expressamente proibido o corte da andiroba (Carapa guioaensis; Carupa paruense) e

copaÍbr (Copaiferu topeziíolia haynei Copailera rcticulola; Copaifem malti,juga), de acordo
com o Decreto Estadual n 25.044/05;

17. Nâo são passíveis de exploração para fins madeireiros â Castrnheirâ (BefihoÜdia exÍelsa\ e s
Seringueire (Ilevac spp.), em florestas naturais, primitivas ou regeneradas, conforme estabelece o
Decrcto Federal no 5.975/06.

18. Esta autorização para supressão vegetâl é para uma área corrcspondente à 1í ha.
19. O intercssado deve apÍesentar o rclatório fural da atividade da supressão vegetâl com a respectiva

ART do profissional habilitado, contendo as seguintes informaçôes: número de indivíduos retirados,
volume em m3, comprovação da destinação do material vegetal, coordenadas geográficas, registro
fotográfico e outr-as informações peÍinentes no prazo de validade da Licença.


