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COVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

LICENÇA AMBIENTAL UNICA DE SUPRESSÃO VrCrrAL N." 180/2022

INTERESSADo: Neocy Batista Cerdeira Nogueira Campos.

ENDEREÇo rARA coRRrsroxoÊNctl: Av. JoséAugusto Loureiro, n" 835, Lote 3, Quadra
L, Ponta Negra, Manaus-AM.

CNPJ/CPF: 413.614.742-20 INScRIÇÂo ESTADUAL:

FoNE: (92) 99141-1057 Frx:

Recrsrno ro IP A.ÀlI: 1012.2321 STNAFLoR: 21318864

ÁnerasrnsupRrMrDA:0,0367ha PRocEssoN.':600712022-06

DADOS DO mÓVrlnrnnEXo:
LoclLrzlÇÃo: Av. José Augusto Loureiro, s/no, Lote 03, Quadra L4, Condominio
Alphaville Manaus 4, Ponta Negra, Manaus-AM.

FTNALTDADE: Autorizar a supressão vegetal para construçáo de uma unidade familiar,
em uma área de 0,0367 ha.

Coonooxlols GrocnÁrlcls nl ÁnEl DE vEGETAÇÃo A sER suPRtMlDA:

Pontos LATITUDE LONGITUDE
PI 03.03'9.073'S 60"05'2t.587', W

Volume Autorizado: 5,5160 (st) em lenha.

PRAZO DE VALIDADE DESTA AUTORIZAÇÁO: 01 Ano

Manaus-AM,

18 0

Rosa M eira Geisller Juliano Marcos
Técnica Di ente

I M PORTANTE:
Fics cxpressamcIlte o tnnsporte do mrteíirl, sem o Docúmerto de Origem floreslrl - DOf'
O uso irÍcgulaÍ desla LÀU implica oa süa invalidação, b€m como nas sanções previstas ía legislâção;
Este Documento não Contém emendÀs ou ÍasüÍas;

Este Documento deve p€Íma[ocer oo local da exploraçào paÍa efeito de fiscali?ação (fiente e veÍso)
O volume autorizado nâo quit! volutrle pendente do reposição flore§tal:
Os dados técíicos do pÍoj€to são de inteiÉ responsabilidade do Í€sponsável.lécnico
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Av. Mario Ypiranga Monteiro, 3280 - Parque 10 de NovembÍo
Fone: (9212123-672'l I 21234731 I 2123Ã778
Manaus -AM - CEP: 69.050-030
web: www'ipâam.sm.gov.br



RESTRIÇÕES E/OU CONDICIONANTES DE VALIDADE DESTA LICENÇA: LAU-SV N.' I80/2022

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 eleÍônico de
comunicaçâo mantido pelo IPAAM, ou nos murais das Prefeituras e CâmaÍas Municipais, conforme
art.24, dal-ei a.3.785 de 24 de julho de 2012.

2. A solicitâção da Íenovaçâo da Licença Ambiental Única deveú ser requerida num prazo mínimo de 120
. dias, antes do vencimento, conforme an.23, da Lei n'.3.785 de 24 dejulho de 2012;
3. Toda e qualquer modificação introduzida no projeto após a emissão da Licença implicani na sua

arnomáticâ invalidação, devendo ser solicitada nova Licença, com ônus para o interessado;
4. Esta Licença é válida apenas para a localização, atividadç e finalidade constante na meím4 devendo o

interessado requerer ao IPAAM nova Licença quando houver mudança de qualquer um destes itens.
5. Esta Licença não dispensa e nem substitui neúum documento exigido pela Legislação Federal, Estadual

e Mrmicipal.
6. A prgsente Autorização de Supressâo Vegetal - ASV está sendo concedida com base nas informações

constanies no processo n' ó00712022-06.
7. Para o trânsporte e a comercialização de produtos e subprodutos florestais oriundos desta Autorização de

Supresso Vegetal - ASV, o empreendedor/detentor da ASV deverá solicitar a Autorizaçâo de Utilizaçâo
de Matéria Prima Florestal - AUMPF junto ao IPAAM, o que corresponde uma posterior inserçâo de
novo pedidojrmto ao SINAFLOR;

8. Proteger a fauna conforme estabelecido nas Leis n.o 5.197167.
9. Fica proibida a comercializaçâo e o transporte do material leúoso oriundo do corte das espécies

protegidas na forma da t i:
10. Realizar durante o período de supressão vegetal as medidas preventivas e mitigadoras dos impactos

relacionados fauna silvestre;
ll. Manter integral as lireas de Preselvação Permanente, conforme estabelecido a l*i n." 12.651112 e

t2.72't /2012:
12. Proteger o solo e os cursos d'água da contaminaçâo por substâncias tóxicas (combustíveis, óleos, graxas,

inseticidas, agrotóxicos, tintâs e ouhos);
13. Em caso de solicitação de renovação, apresentar relatório de exploração florestal constando a planilha de

volume de material lenhosojá suprimido e a ser suprimido, conforme autorização om Licença Ambiental
Unica - LAU de Autorizaçâo de Supressâo Vegetâl - ASV;

14. Fica proibida a intemrpção dos cursos d'águ4 quando da construção das vias d€ acesso para transposição
na área;

15. Em caso de doaÉo da lenha ora autorizad4 obrigatória à homologação do pátio;
16. Esta Licença Ambiental Única - LAU de Autorização de Sopressâo Vegetal - ASV autoriza somente a

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

(Copaifera trapezifolia hayne; Copaifera reticulata; Copaifera multüuga), de acordo com o Decreto
Estâdual n 25.044/05:

18. Não são passíveis de exploração para fins madeireiros a Castanheira (Bertholletia excelsa) e a Seringueira
(Hevea spp.), em florestas natuÍais, primitivas ou regeneradas, conforme estabelece o Decreto Federal no

s.97st06.
19. O executor deve apresentar relatório de execuçâo da 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 geográficas, regisúo fotográfico e outras
infonnações pertirientes no prazo de validade da licença.

20. Esta autorização para supressão da vegetação é para uma área correspondente a 0,0367hâ.
21. Não é peínitidâ a realiação de queimada na área do objeto desta autorização.


