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LICENÇA AMBTENTAL UNrCA DE SUPRESSÃO VnCrrALN.'114t2022

INTERESSÀDo: UGPE - Unidade Gestora de Projetos Especiais.

ENDEREÇo pARA coRREsposoÊlcrr: Rua Jonathas Pedrosa, no 659, Centro, Manaus-
AM.

CNPJ/CPF: 07.602.40410001-02 INscruÇÂo EsrrourL:

Foxr: (92) 3878-7232 Fa.x: (92) 99115-3343

REGrsrRo l\o IPAAM: 1012.2321 PRocEsso N.': 232012022-75

Ánra r se n supRrlrrDA: 0,7326ha RECTBo SINAFLOR N.": 21318809

DADOS DO IMÓVEL/TERRENO:

LocllrzrÇÃo: Margem Direita do lgarapé do Quarenta, entre Av. lpixuna Marques da
Silveira e Av. Maués, Cachoeirinha, Manaus-AM.

FTTALTDADE: Autorizar a construção da Quadra Habitacional Maués 03, entre as Av.
lpixuna Marques da Silveira e Av. Maués, em uma área de 0,7326ha.

CooRDENADAS GrocnÁrrc.ls o,l Ánsr DE vEcErAÇÂo À sER supRtMrDA:

Ponfôs LATITU DE LONG ITUDE Pontos LATITUDE LONC ITUDE
PI 03.07'55_07" S 60'0'3.78" \\' P,l 01.07'56-17',S 60.0'7.06'w
P2 03007'57.24" S 6000'4,37" W P5 03.07'54.80',S 60'0'6.74'.W
PJ 03.07 56.58" S 60"0'5.74" W

Volume Autorizado: 16,4828 (st) Lenha

PRAZO DE VALIDADE DESTAAUTORIZAÇÃO:01 Ano

Manaus-AM, 24 JUN M.
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. Fic. .xpr.srDGrt proibido o trrlrportc do úatcÍial. taD o Do.oEatrto da OÍigco Flor.3tal - DOF

. O uso iíetular desta l,l\U implicr na sua invalidaçâo, bem como nas sançô€s pÍêvisras na legislação;

. Esle Documerlo trão contém emendas ou râsrrss;

. Eslc Documcnto devê pcÍmsnec€r no locâl da exploraÉo para efcilo de fiscllizaçeo (ftcote e verso)

. O volume aütorizado nâo quits volume pendente de rêposiç3o florestal:

. Os dsdos lécnicos do projeto sào de inteim responssbilidadc do rcsponsável técnico
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RESTRIÇÓES E/OU CONDICIONANTES DE VALIDADE DESTA LICENÇA: LAU.SV N." II4I2O22

l. 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
an.24, da Lei n.3.785 de 24 dejulho do 2012:

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

dias, anles do vencimento, conforme art.23, da Lei n'.3.785 de 24 de julho 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 interessado;
4. Esta Licença é válida apenas para a localizâção, atividade e finalidade constante na mesma, devendo o

interessado requerer ao IPAAM noya Licença quando houver mudança de qualquer um destes itens;
5. Esta Licença não dispensa e nem sústitui nenhum documento exigido pela Legislaçào Federal, Estadual

e Municipal;
6. A presente AutoÍização de Supressào Vegetal - ASV eslá sendo concedida com base nas informações

constantes no processo n" 232012022-75.
7. Para o transporte e a comercialização de produtos e subprodulos florestais oriundos desta Autorizzção de

Supresso Vegbtal - 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 SINAFLORT
8. Fica proibida a comercialização e o transporte do material lenhoso oriundo do cone das espécies

prolegidas na forma da Lei;
9. Realizar durante o período de supressão vegetâl as medidas preventivas e mitigadoras dos impactos

relacionados fauna silvestre:
10. Manter integral as Áreas de Preservação Permanente, conforme estabelecido a Lei n.' 12.651/12 e

12.727/2012:
I l. Proteger o solo eos cursos d'água da contaminação por substâncias lóxicas (combustiveis, óleos, graxas.

inseticidas, agrotóxicos, tintas e outros);
12. Em caso de solicitação de renovaSo, apÍesentar relatório de exploração florestal constando a planilha de

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

13. Fica proibida a intemrpção dos cursos d'água, quando da constÍução das vias de acesso para transposição
na área:

14. Em caso de doação da lenha ora autorizada. obrigatória à homologação do pátio;
15. Esta Licença Ambiental Unica LAU de Autorização de Supressão Vegetal - ASV autoriza somente a

extração das espécies e volumetria listadas:
16. Fica exprcssamente proibido o corte da andiroba (Carapa guianensis; Carapa paraense) e copaíba

(Copaifera napezifolia hayne; Copaifera reticulata; Copaifera multüuga), de acordo com o DecÍeto
Estadual n 25.044/05;

17. Não são passíveis de exploração para fins madeireiros a Castanheira (Bertholletia excelsa) e a Seringueira
(Hevea spp.), em florestas naturais, primitivas ou regeneradas, conforme estabelece o Decreto Federal n"
5.975106.

18. 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 m3, comprovação da destinação do material vegetal, coordenadas geognáficas. registro fotográfico e

outras informaçôes pertinentes no prazo de validade da iicença;
19. Esta autorização para supressão da vegetação é para uma área correspondente a0,7326 ha.
20. Não e permitida a realizaçâo de queimada na área objeto desta autorizzção.


