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O DO ESTADO DO AMAZONAS

LICENÇA AMBTENTAL UNrCA DE SUPRESSÃO VrGnULN." 164t2022

INTERESSADo: Cristovam Gomes de Souza Júnior.

ExoEnrço rARA coRRrspoxnÊncr,r: Av. Efigênio Salles, n' 550, Condomínio Bosque
lmperial, Aleixo, Manaus-AM.

CNPJ/CPF: 652.201 .532-34 INScRIÇÀo ESTADUAL:

Foxr: (92) 99141-"1057 Frx:
REGrsrRo No IP AAM: 1012.2321 Rrcrso Do Srxlrt-on:

Ánrr r sEn st,pRrMrDA: 0,0498ha PRocosso N.': 5437 t2022-OO

DADOS DO IMÓVEL/TERRENO:

Loclr.rzlçÂo: Av. José Augusto Loureiro, s/no, Lote 20, Quadra H, Condomínio
Alphaville Manaus ll, Ponta Negra, Manaus-AM.

FrNÀLIDÂDE: Autorizar a supressão vegetal para construção residencial, em uma área
de 0,0498ha.

Coonorx,lons GrocnÁrrc,ls o,l ÁnEl on vrcrrAÇÁo A sER supRrMrDA:

Pontos LATITUDE LONG ITU DE
PI 03'02'59,507',S 60.05'41,05?',W

Juliano Marcos te de Souza
nteDireto r

. Ficr crpra$rmalta proibido o trinrport do mrt rirl, iam o Doaútuanto da Orig.m flor.ltrl - DOF

. O uso iÍÍegular desta LAU implicâ na sua invalidaçâo, b€m como nas s&lçôes pr€vistâs Ds legislação;

. Este Documento nào coítém emendas ou rasuras;

. Esto Documento deve permanecer no local d! explorâçâo pala ef€ito de fiscslizrção (Ilente e verso)

. O volum€ autorizâdo não quitâ volume pendente de rgposição floÍes1al:

. Os dados técnicos do pÍojáo sào de inteira responsabilidâde do rcsponsável técnico

Av. MaÍio Ypirângâ Montoiro, 3280 - Parque 10 de NovêmbÍo
Fonei (92\ 21234721 I 2123-673't I 21234Tf8
Manaus -AM - CEP: 69.050-030
web; www.ipaam.am.gov.br
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Volume Autorizado: 11,5059 (st) Lenha

PRAZO DE VALIDADE DESTA AUTORIZAÇÁO: OI ANO

Menaus-AM.
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RESTRIÇÔE§ E/OU CONDICIONANTES DE VALIDADE DESTA LICENÇA: LAU-SV N." I6412022

l. O pedido dc licenciamcnto c a respectiva concessão da mesm4 só terá validade quando publicada Diário Oficial do
Estado, periódico regional local ou local de grande circulasão. em meio eletônico dc Çomunicação maftido pelo
IPAAM, ou nos murais das Prefçituras e Cámaras Municipais, çonforme art.24, da Lei n.3.785 de 24 de julho de
2012i

2. A solicitasâo da renwação da Licença Ambicntai Única deveá ser requerida num prazo Í nimo de 120 dias. antes
do vercimento, çonforme art.23, tla Lei n".3.7E5 de 24 dçjulho de 2012;

3. Toda e qualquer modiícâção intÍoduzida no projeto aús a emissão da Licença implicaÍá na sua automática
invalidação, devçndo ser solicitadâ nova Licenç4 com ônus para o interessado;

4. Esta Licença é válida apenas para a localização, atividade e finslidade constante na mesma, dcvendo o inteÍEssado
requerer ao IPAAM nova Licença quando houver mudança de qualquer um destes itcrls;

5. Esta Licença nâo dispensa e ncm substitui neúum documcnto sxigido pcls Lcgislaçào Federal, Estadual e Municipal;
6. A prÉscpte Autorização de Supressâo Vegetal - ASV está sendo concedida com bas€ nas informações constântes no

processb n' 5437/2022$.
7. PaÍa o transpoÍte c a comercialização dç produtos e subprodutos florestais oriundos desta Autoriáçãô dc SuFesso

Vegetal - ASV, o cmpreendedor/detentor da ASV deverá solicitar a Autorização de Utilização dc Matéria Prima
Floresral - AUMPFjunto ao IPAÁM, o que coÍresponde uma posterior inserçâo de novo pedido junto ao SINAFLOR;

8. Proteger I fauna conforme €slabelecido nas Leis n.o 5.197167.
9. Fica proibida a cmercializaçâo e o transporte do malerial lcnhoso oriundo do cone das espéçies prolcgidas na forma

da tÉi;
10. Re8lizsÍ durante o pcríodo de supressào vegctal as medidas prevenlivas c mitigadorÀs dos impactos relacionados

fauna silvestrc;
I l. Manter intcgral as Á,rcas de Preservação Permanente, coúforme estabcl€cido a Lei n .' 12.65U12 e 12.'127t2012,
12, Prot€geÍ o solo o os cursos d'água da contaminação por substâncias tôxicas (combustíveis, óleos, gÍaxas, inseticidas,

agÍotóxicos, tintss e ou&os);
13. Em caso de solicitação de renovaçâo, apresentar relatório de exploração Ílorestal cotrstando a planilha de volume de

material lcnhoso já suprimido e a ser suprimido, conformc autorizaçâo em Licença Ambiental Unica - LAU d€
Autorizásão de SupÍessão Vegetal - ASV;

14. Fica proibida a inteEupção dos cu$os d'água, quando da construção dâs vias de ac€sso para hansposição na árÊ4
15. Em caso de doaçâo da leúa ora artorizada, obrigarória à homologsçâo do pátio;
16. Esra Liçença Ambienta.l Unica - LAU de Autoriuçâo de Supressâo Vcgctsl - ASV auto.izr somente a exração das

espécies e volumetria listadas;
17. Fica expressamente proibido o conp da andiroba (Carapa guianensis; Carapa paraonse) c copalba (Copaifera

Íapezifolia hayne; Copaifera reticulatq Copaifera multijuga), de acordo com o Decreto Estadual n 25.0,14105;

18. Não são passiyeis de cxploraçâo para fins madeireiros a Castânheirs (Benholletia excclsa) e a Seringueira (Hevea

spp.), em Ílorestas naturais, primitivas ou regeneradas, confdrme estabelcce o Deqeto Fcderal no 5.975/06.
19. A supressao vegctal de 0l indivlduo de Seringueira (Hevea guianensis) espécie protegida na forma da Lçi está

diret!Ínente condicionada à Compensação Florestal, por meio de comprovação e plantio e

estabelocimcnto/acompanharnento das mudÀs na proporção de E: I paÍa cada indivíduo suprimido, a ser comprovados
nos autos sÍn tela, via rclatório circunstanciado no prazo dc validadc da Licença, co[tendo registros fotognáfico§,
coordenadas da área de elou salvamento e assinatura do técnico

20. O ex€çutor deve apreseÍrtar relalório de exccução da supressâo da vegetação com a respectiva ART do profissional

habilitâdo contendo as s€guintes informações: número de indivlduos retirados, volume em m3, comprovação da
deslinaçAo do matcrial vegetal, coordenadas geogrâficas, rcgistro fotogúfiço e outras informasões pertinentes no
prazo de validade da licença.

21. Esta autorizaçáo pard supressâo da vcgetaçâo é para uma árcs correspondente a 0,(N98h&

22. Nâo é permitida a r$lizaçâo de queimada na árca do objeto dêsta autorização.

No de Indivíduos No de Indivíduos r CompcnsarNome Científico Nome Popular
0l 0tiHeveo Ruianensis Scringa


