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VERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

INTERESsADo: Renata Schmitt.

ENDEREÇo pARÂ connnspoxoÊnctl: Alameda Carlota Bonfim , n' 273, Quadra S, Ponta
Negra, Manaus-AM.

CNPJ/CPF: 955.461.620-15 IxscruÇÃo Esrloull:
Foxr: (92) 98206-2022 F,rx:

REGrsrRo No IP AANI 1012.2321 REcIBo Do SINlrLon: 21 3í 8849

Ánu r sen supRrMIDA: 0,0507ha PRocEsso N.'r 434012022-80

DADos Do rlróvdlnrnRrxot
Loc,u,rzrçÃo: Av. José Augusto Loureiro, Lote 01, Quadra Q3, Condomínio Alphaville
Manaus 3, Ponta Negra, Manaus-AM.

Frxnlroloe: Autorizar a supressão vegetal para construÇáo de uma unidade familiar,
em uma área de 0,0507ha.

CooRDENADAS Grocn-,iHc,ls ol Ánrl or vecerlçÀo I sER SUPRIMIDA:

Pontos I,ATITUDE LONGITUDE Pontos LATITUDE LONGITUDE
PI 03.03'26-09" S 60.05'40,93', W P3 03'03'25,01's 60"05'41,19' w
PZ 03"03'25,91',S 60"05'41.68',W P4 03'03'25.1l' s 60"05'40,89' W

Volume Autorizado: 13,17 (st) Lenha

PRAZO DE VALIDADE DESTA AUTORIZAÇÃO: ()I Ano

Manaus-AM,

26 0

Rosa ra Geisller Juliano Marcos de Souza
D Técnica Di ente

IMPORTANTE:
ficr rrprassrmctrta o trrtrsportc do mrtcrirl, lcm o DocümaÍto d! origem Florestel - DoF
O uso üÍegular destr I-AU implics ns sua invalidaçâo, bem como nas sanções pÍ€vistls na legislação;

Esle Documento úo contém cmendas ou rasur-as;

Este Documento deve peÍmsneacÍ Do locsl da explorf,ção para cfcito de Íiscalizâçào (fterte e veÍso)

O volums auÍorizdo nio quits volumo pendcnt€ de rcposiçio ÍloÍestsl;
Os dados tênicos do pÍojelo sào de üteiB responsabilidadc do rcsponúvel técnico

Av. Mario Ypiranga Montsiro, 3280 - Parquo 10 de Novembro
Fonet l92l2123472'l I 2123-6731 I 2123.6,778
Manaus - AM - CEP: 69.050{30
web: www.ipaam.am.gov.br

IPAAM
Mrod.PlGdoÁElr.at l
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LrcENÇA ATVIBIENTAL ÚXrCl DE SUPRESSÃO VrC nrA L N: 17 9 t2022



RESTRTÇÓES E/OU CONDICIONANTES DE VALTDADE DESTA LTCENÇA: LAU-SV N.' t79t2L22

l. O pedido de licenciamento e a respectiva concessão da mesm4 só terá validade quando publicada Diário
Oficial do Esado, periódico regional local ou local de grande circulação, em meio eleüônico de
comunicação mantido pelo IPAAM, ou nos murais das Prefeituras e Câmaras Municipais, conforme
an.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, antes do vencimento, conforme art.23, da Lei n'.3.785 de 24 dejulho de 2012;

3. Toda e qualquer modificação inroduzida no projeto após a emissão da Licença implicaú na sua
automática invalidagão, devendo ser solicitada nova Licença, com ônus para o interessado;

4. Esta Licença é válida apenas para a localizâção, atividade e Íinalidade constante na mesm4 devendo o
interessado requerer ao IPAAM nova Licença quando houver mudúça de qualquer um destes itens;

5. Esta Licença não dispensa e nem substitui nenhum documento exigido pela kgislação Federal, Estadual
e Municipal;

6. A pÍesente Autorização de Supressão Vegetal - ASV está sendo concedida com base nas informações
constantes no processo no ,1340/2022-80.

7. Para o transporte e a comercialização de produtos e subprodutos florestais oriundos desà Autorização de
Supresso Vegetal - ASV, o empreendedor/detentor da ASV deveú solicitar a Âutorização de Utilização
de Matéria Prima Florestal - AIIMPF junto ao IPAAM, o que corresponde uma postêrior inserção de
novo pedidojunto ao SINAFLOR;

8. Proteger a farma conforme estab€le.ido nas Leis n.' 5. 19767.
9. Fica proibida a comercializaçâo e o transpone do material leúoso oriundo do corte das esÉcies

protegidas na forma da Lei;
10. Realizar durante o perÍodo de supressão vegetal as medidas preventivas e mitigadoras dos impactos

relacionados fauna silvestre;
ll. Manter integral as Áreas de Preservaçâo Permanente, conforme estabelecido a Lei n." 12.651/12 e

t2.127 t20t2.,
12. Proteger o solo e os cursos d'água da contaminação por substâncias tóxicas (combustíveis, óleos, graxas,

inseticidas, agrotóxicos, tintas e outros);
13. Em caso de solicitação de renovação, apresentaÍ relatório de exploração florestal constando a planilha de

volume de material leúoso já suprimido e a s6r suprimido, conforme autorização em Licença Ambiental
Unica - LAU de Autorização de Supressão Vegetal - ASV;

14. Fica proibida a interrupção dos cursos d'água, quando da constmção das vias de acesso para tansposição
na áíêa;

15. Em caso de doaçâo da leúa ora autorizad4 obrigatória à homologação do pátio;
I ó. Esta Licença Ambie al Unica - LAU de Autorizzção de Supressão Vegetal - ASV autoriza somente a

extração das espêcies 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 Deoeto
Estâdual n 25.044/05;

-18. Não sâo passíveis de exploração para fins madeireiros a Castaúeira (Benholletia excelsa) e a Seringueira
(Hevea spp.), em floresBs naturais, primitivas ou rcgeneradas, conforme estabelece o Decreto Federal n"
5.975t06.

19. O executor deve apresentar relatório de execução da supressâo da vegetação com a resp€ctiva ART do
profissional habilitado contendo as seguintes informações: número de indiüduos retirados, volume em
mr, comprovação da destinação do material vegetal, coordenadas geognáficas, registro fotogÉfico e

outÍas informações pertinentes no prazo de validade da lic€nça.
20. Esta autorização para supressilo da vegetação é para uma área corÍespondente a 0'0507ha.
21. Não é permitida a realização de queimada na área objeto desta autorização.


