
RNO DO ESTADO DO AMAZONAS

LICENÇA AMBIENTAL UNICA DE supRESSÃo vncrraL N.' 136t2022

I\rEREssÀDo: Label Packing lndústria de Embalagens da Amazônia Ltda.

ENDEREÇo rARA coRREspoNoÊxcl,r: Av. Max Teixeira, n" 2047 , Colônia Santo Antônio,
Manaus-AM.

CNPJ/CPF: 17.179.22810001-93 INscRrÇÃo EsTADUAL:

Fonr: (92) 99167-28/,8 Frx: (92) 98406-3110

REGrsrRo no IPAAM: 1012.2321 RECTBo SINAFLOR No: 21318623

Áne,r r srn supRIMIDA: 0,0467 ha Pnocpsso N.": 2559.2021

I)ADOS DO IMOVEL/TERRENO:

Loc,tlrzaçÃo: Av. José Augusto Loureiro, s/no, Lote í í Quadra D2. CondomÍnio
Alphaville Manaus 02, Ponta Negra, Manaus-AM.

FTNALTDADE: Autorizar a supressão vegetal para construção de residência, em uma
área de 0.0467ha.

COoRDENADAS GpocnÁr'tcns ol Ánu on vrcotAÇÃo A sER supRrMIDA:

PonÍos LATITUDE LONGITU DE Pontos LATITUDE LONGITUDE
PI 03"02'51,71's 60.05'39-53',W P-l 03ô02'52,70'S 60'05'39. t5'. W
P2 03002'52.1l' s 60005'39.9t', w P4 03.02'52,28',S 60"05'38.78',W

Expr.oRAÇÂo DE VoLunp: 6,4328 (st) Lenha

PRAZO DE VALIDADE DESTA AUTORIZAÇÃO:01 Ano

Manaus-AM,

R
n

26 JUL M.
ü

Francisca Rosivana C. Pereira
Assessora, no exercício da Diretoria Técnica

Juliano Marco nte de Souzâ
enteDi

INI PORT \NTE:
. Í'ic, expressrmerte pÍoibido o tnnsport. do materitl, s.lÍ o Docümcnto de Origêm Flor.strl - DOF
. O uso irÍegulâr desta LÂfl implica na sua jnva,idaçâo. bem como nas sançõ€s previstas na legislaçâoi
. Este Documenlo nâo contém emendas ou rasuras:
. I1íe Documenlo deve perman€cer no locsl da exploÍação para elêito de fiscalizâçâo (ftente e veÍso)
. O volume auloÍizado nâo quita volume pendente de reposição Ílorestal;
. Os dados lécnicos do projeto sào de inteira responsabilidade do responsável técnrco

Av. Mario Ypiranga Montêiro, 3280 - Parque '10 de Novembro
Fonet (92121234721 I 2123-6731 121234778
Manaus - AM - CEP: 69.050-030
web: www.ipaam.am.gov.br
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RESTRIÇÔES E/OU CONDICIONANTES DE VALIDADE DESTA LICENÇA: LAU-SV N." I36/2022

l. O pedido de licenciamento e a respectivâ concessâo da mesma só terá validade quando publicada Diário
Oficial do Estado, p€riódico regional local ou local de grande circulação, em meio eletrônico de comunicaçâo
mantido p€lo IPAAM, ou nos murais das Prefeituras e Câmams Municipais, conforme aÍ.24, da Lei n.3.7E5
de 24 dejulho de 2012;

2. A solicitação da renovâção da Licença Ambiental Unica deveú ser rcquerida num prazo mÍnimo de 120 dias,

antes do vencimehto, conforme aÍ.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 m sua automática

invalidaçâo, devendo ser solicitada nova Licença, com ônus para o interessado;
4. Esta Licença é válida apenas para a localização, atividade e Íinalidadc constante na mesm4 devendo o

interessado re4uerer ao IPAAM nova Licença quando houver mudança de qualquer um destes itens;

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

6. A pres€nte ÂutoÍizasão de Supressão Vegetal - ASV éstá sendo concedida com base nas informações
constântes no pÍocesso n" 25592021.

7. Para o transporte e a comercialização de produtos e subprodutos florestais oriundos desta Autorizaçâo de

Supresso Vegetal - ASV, o empÍeendedor/delentor da ASV deveÉ solicitâr a Autorizaçilo de Utilizâção de

Matéria Prima Florestal - AUMPF junto ao IPAAM, o que coÍresponde uma posterior inserção de novo pedido
junto âo SINAFLOR.

8. Proteger a fauna conforme estabelecido nas Leis n." 5.197/6
9. Fica proibida s comercialização e o tÍanspoÍe do mateÍial lenhoso oriundo do colte das espécies protegidas na

forma da Lri.
10. Realizâr durante o período de supresso vegetal as medidas preventivâs e mitigadoras dos impactos relacionados

fauna silvestre.
ll. Mant€r inlegal as Áreas de Preservação PeÍmanente, conforme estabelecido a LeiÍt." 12.651112 e 12.72712012.

12. Proteger o solo e os cursos d'água da cont minação por substâncias tóxicas (combustíveis, óleos, graxas,

inseticidâs, agotóxisos, tintas e outros),
13. Em caso de nova solicitação de renovação, o executor deveú apresentaÍ relatório de exploração florestal,

constando a planilha.de volume de maleÍial lenhosojá suprimido e a ser suprimido, confome AutoÍização em

Licença Ambiental Unica - LAU de Autorizaçâo de Supressão vegstsl -LAU.
14. Fica proibida a inteÍÍupção dos cunos d'água, quando da consüuçilo das vias de accsso para transposição na

fuêa.
I 5 . Em caso de doação da leúa ora autorizad4 obrigatóÍiâ à homologÊção do pátio.
I 6. Esta Liccnçá Ambienlal Unica - LAU de Autorizâção de SupÍ€ssão Vegetal - ASV autoriza somente a extração

das espécies e volumstiâ listâdas.
17. Fica expressame e proibido o coÍte da andiroba (Carapa guianansis; Carapa paraense) e copaíba (Copaifera

trapezifolia hayne; Copaifera Íeticulât4 CopaiÊra multüuga), de acordo com o Decreto Estadual n 25.0,14105.

lE. Não stu passÍveis de exploração para fms madeireiros a Castanheira (Bertholletia excelsa) e a Seringueira
(Hevea spp.), em florestas naÍuEis, primitivas ou Íegeneradas, conforme estabelece o Decrelo Federal n"
5.97 5106

19. O ex€cutor deverá apresentar relatório da supressão da vegetação com a respectiva ART do profissional

h&bilitado cont€ndo as seguintes informações: número de indivíduos rctirados, área suprimida, área a ser

suprimida, volume em m3, comprovação da destinação do material vegetÀl iá suprimido, coordenadas

geogáÍicas, registso fotogúfico e outras informações peÍtinentes no prazo de validade da Licença"

20. EstÂ autorizaçâo para supÍessão vegetal é Para.uma área correspond€nte à 0'0'l67hr.
2l . Não é p€Ímitida a reatização de queimada na áÍea objeto desta autorização.


