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. O uso in€gulaÍ destâ LAtj implica na sua invalidação, bem como nas ssnções prcvistas na legislâção:
. Eslc Documeíto íào contém €mendrs ou msuras;
. Este Documento deve permlnecer no local da exploÍação pâra efeito de fiscâli2ÀçAo (ftente e veEo)
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LICENÇA AMBIENTAL UNICA DE SUPRESSÃO VrCnrALN.. t26t2022

INTERESSADo: PV Engenharia Ltda.

ENDEREÇo rARA coRREsporoÊncr,r: Rua Conde de ltaguá, n' 374, Sala 08 - Térreo,
Flores, Manaus-AM.

CNPJ/CPF: 27.016.463/0001-06 INScRTÇÃoEsTADUAL:

Fonr: (92) 99í67-2848 RECTBoDoSINAFLOR:21318735

REGrsrRo No IPAAM: 1012.2321 PRocEsso N.": 066412022-40

Áno,l ,r sen supRrMrDA: 0,0363 ha

DADOS DO IMÓVEL/TERRENO:

LocALrzAÇÃo: Av. José Augusto Loureiro, s/no, Lote 09, Quadra 84. Condomínio
Alphaville Manaus lV, Ponta Negra, Manaus-AM.

FTNALTDADE: Autorizar a supressão vegetal para construção de uma unidade famillar,
em uma área de 0,0363 ha.

CooRDENADAS GEocn(rrc,rs o,r Ánnl op vrcETAÇÃo A sER supRrMrDA:



RESTRIÇÔES E/OU CONDICIONANTES DE VALIDADE DESTA LICENÇA: LAU.SV N.' 12612022

l. O pedido de licenciamento e a Íespectiva concessâo da mesm4 só terá validade quando publicada Diário
Oficial do Estado, peri&ico regional local ou local de grande circulação, em meio eletÍônico de comunicação
mantido pelo IPAAM, ou nos murais das Prefeiturâs e Câmaras Municipais, confoÍme aÍt.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,
ântes do vencimento, confoÍme aÍ1.23, da Lei no.3.785 de 24 dejulho de 2012;

3. Toda e qualquer modificação inúoduzida no projeto após a emissão da Lic€nça implicaú na sua automática
invalidaçâo, devendo ser solicitadâ nova Licença, com ônus parâ o interessado;

4. Esta Licençâ é válida apenas para a localizâção, atividâde e finalidade constante na mesmq devendo o
interessado requerer ao IPAAM nova Licença quando houver mudançâ de qualqueÍ um destes itens;

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

6. A presente AutoÍização de Suprcssão Vegetal - ASV cstá sendo concedida com base nas informaç.ões
constantes no pÍocesso n' 0664/2022-40.

7. Para o transporte e a comercialização de produtos e subprodutos florestais oriundos desta Autorizâção de
Supresso Vegetal - ASV, o empre€ndsdor/detentor da ASV deveú solicitar a AutoÍização de Utilização de
Matéria Prima FloÍestal - AUMPF junto ao IPAAM, o que conesp,onde trma posleÍior inserçil,o de novo pedido
junto ao STNAFLOR;

8. Quando da intervençâo em Area de Preservação Permanente - APP, o interessado deveú solicitar a devida
anuência"

9. Proteger a fauna conforme estabel€cido nas Leis n." 5.197/67.
10. Fica proibida a comercialização e o transporte do material lenhoso oriundo do coÍe das espécies protegidas na

forma da Lei;
Il. Realizar durante o peíodo de supressão veg€tâl as medidas preventivas e mitigadoras dos impactos

relacionados fauna silvestre;
12. Mantor integÍal as Áreas de Preservação Permanente, conforme estabelecido a Lei n -" 12.65ll12e l?.?2712012;
13. Proteger o solo e os cursos d'água da contaminação por substáncias tóxicas (combustíveis, óleos, graxas,

inseticidas, agrotóxicos, tintas e ou[os);
14. Em caso de nova solicitação, o executor deve apresentar relatório Íinal da supÍessão da vegetação com a

Íespectiva ART do pmfissional habiliado contendo as seguintes informações: número de indivíduos retirados,
área supÍimidâ, área a ser suprimida, volume em m,, comprovação da destinaçâo do material vegetal já
suprimido, coordenadas geográficas, registro fotográfico € outÍas informaçõ€s peÍtinentes no prazo de validade
da licença

15. Fica proibida a intêÍupçâo dos cursos d'águq quando da consúüção das vias de acesso paÍa ransposição na
áÍea;

16. Em caso de doâçâo da leúa ora autorizadâ, obÍigâtória à homologação do pátio;
17. Esta Licença Ambiental Unicâ - LAU de Autorização de Supressâo Vegetal -ASV autoÍiza somente a extraçâo

das espéties e volumetria listadas:
18. Fica expressamente proibido o coÍe da andiroba (CaÍapa guianensis; Carapa paraense) e copaíba (Copaifera

trapezifolia hayne; Copaifera Íeticulata; Copaifera multüuga), de acordo com o Decreto E$adual n 25.044/05;
19. Não sâo passíveis de €xploraçâo para fins madeireiros a CastânheiÉ (BeÍholletia excclsa) e a Seringueira

(Hevea spp.), em florestas naturais, primitivas ou regeneradas, conforme estabelece o Decreto Federâl no
5.975t06.

20. O execulor deve âpresentar relatódo final àa atividade de supressâo da vegetação com a Íespectiva ART do
profissional húilitado contendo as seguintes informações: número de indivíduos retirados, volume em m3,
comprovação dâ destinação do material vegetal, coordenadas geográficas, Íegistro fotogúfico e outms
infoÍmações peÍtinentes no prazo de validade da licençq

2l . Esla autorização pam supÍessão vegetal é para uma área correspondente a 0,0363 hr.
22. Não é permitida a realização de queimada na área do objeto desta auto zação.


