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ERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

LICENÇA AMBIENTAL uNrcA DE supREssÃo vncruLN." 2412022

INTERESSADo3 Francisco Paulo Barreto de Souza.

ENDEREÇo rARA coRRESponoÊrcrl: Condomínio Bosque Residencial Portinarti,
Quadra 41 , n" 14, Rua Van Gogh, Tarumã, Manaus-AM.

CNPJ/CPF: 724.358.282-68 INscRrÇÃo EsTADUAL:

Foxr: (92) 99339-5647 FAx:

RrcrsrRo rio IPAAM: 1012.2311 RECTBo STNAFLon:21318930

Ánrr r srn supnlmrol: 0,4 ha PRocESSo N.": 2859.2021

DADos Do ItrlóvsI-ffrnnrx o:

LoclLrzlçÃo: Av. Professor Nilton Lins, Loteamento Parque das Laranjeiras, Quadra
A, Flores, Manaus-AM.

Frxlr-roloE: Autorizar a supressão da vegetação para construção unitária para fins de
moradia, em uma área de 0,4ha.

CooRDENADAS CrocnÁrrcrs n,r ÁnE,l DE vrcETAÇÃo A sER supRrMlDA:

VERTICES LATITUDE VERTICES LATITUDE LONG ITU DE
3"3',38, t2"S 59'59',48,49"W ASV-03 3"3'38.42"S 59"59',47.20"W

P-02 3"3',38,12"S 59"59',47.20"\N P-04 3"3'40,72"S 59.59'49,78"W
ASV-0t 3"3',40,72"5 59"59'47.84*W P-05 3"3',39.4?"S 59.59'49.78"W
ASV-02 3'3'39,09"S 59"59',47,84*W 3'3',39.42"S 59.59'48,49"W

Volrnle Auronrzloo: 148,10 (st) de lenha

PRAZO DE VALIDADE DESTAAUTORIZAÇÃO: 0l ANO

Manaus-AM, CIg NoV @

Rosa Ma liveira Geisller Juliano Marc v
Técnica Dire

I M PORTANTE:
. Fica erprcalrmctrte proibido o trrtrsportc do olrtcrirl, sem o Documc[to dc Origcm Florcsttl - DOF
. O uso irrcgular desta LAU implica na sua invalidaçào, bem como nas sançôes p.evistas na legislaçâo:
. Este Docum€nto nilo contém emcndas ou rasuras:
. Este Doçumcnto deve permanecer no local da oxploração para cfcito dc fiscalização (frente s verso)
o O volume autorizado não quita volumc pendente de reposição flor€stal;
. Os dados técnicos do pmjcto são de inteira responsabilidade do rcsponsável técnico

ente de Souzâ
ídente

IPAAJTIAv. Mario Ypiranga Monteiro, 3280 - PâÍque 10 de Novembro
Fonet (9212'123-6721 I 2123-6731 I 212?ô778
Manaus -AM - CEP: 69.050-030
web: www.ipaam,am.gov.br
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RESTRIÇÔES E/OU CONDICÍONANTES DE VALIDADE DESTA LICENÇA: LAU-SV N," 24I12022

I . O pedido de licenciamento e a respectiva concessão da mesma, só terá validade quando publicada Diário
Oficial do Estado, periódico regional local ou Iocal de grande circulação, em meio eletrônico de

comunicação mantido pelo.IPAAM, ou nos murais das Prefeituras e Câmaras Municipais, conforme
art.24, da Lei n.3.785 de 24 dejulho de 2012r

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 innoduzida no projeto após a emissão da Licença implicará na sua

automática invalidação. devendo ser solicitada nova Licença, com ônus para o interessado;

4. Esta Licença é válida apenas para a localização, atividade e finalidade constante na mesma, devendo o

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

5. Esta Licença nâo dispensa e nem substitui nenhum documento exigido pela Legislação FedeÍal. Esradual

e Municipal;
ó. A presente Autorização de Supressão Vegetal - ASV está sendo concedida com base nas informações

constantes no processo n" 2E59.2021.
7. Para o transpoÍe e a comercialização de produtos e subprodutos florestais oriundos desta Autorização

de Supresso Vegetal - ASV, o empreendedor/detentor da ASv deverá solicitâr I Autorizaçâo de
Utilizaçâo dê Mâtéris Prima Ftorestal - AUMPF junto ao IPAAM, o que conesponde uma posterior
inserção de novo pedidojunto ao SINAFLOR;

8. Fica proibida a comercialização e o transporte do material lenhoso oriundo do corte das espécies

protegidas na forma da Lei;
9. Manter integral as Áreas de Preservação Permanente. conforme estabelecido a Lei n.' 12.651/12 e

t) 1'>1t)írl'r.

10. Fica expressamente proibida a intervenção em área não autorizada Por este IPAAM.
ll. Proteger o solo e os cursos d'água da contaminação por substâncias tóxicas (combustíveis, óleos, graxas.

inseticidas, agrotóxicos, tintas e outros);
12. Em caso de nova solicitação de renovação, o executor deverá apresentar relatório parcial da supressão

da vegetação com a respectiva ART do profissional habilitado contendo as seguintes informações:

número de indivíduos retirados, área suprimida, área a ser suprimida, volume em m3, comprovação da

destinaçâo do material vegetal .já suprimido. coordenadas geográficas. registro fotogiífico e outras

informações pertinentes no prazo de validade da Licença.

13. Fica proibida a interrupção dos cursos d'água. quando da construção das vias de acesso para transposição

na áÍea:

14. Em caso de doação da lenha ora autorizada. obrigatória à homologaçâo do pátio;

15. Esta Licença Ambiental Única - LAU de Autorização de Supressão Vegetal ASV. autoriza somente a

extração das espécies e volumetrias listadas.

16. Fica expressamente pÍoibido o corte da andiroba (Carupa guionensis; Carapa paraense). e copâíbâ
(Copaifera trupeziÍolia hojnei CopsiÍera reíiculatú; CopaiÍeru multiiuga), de acordo com o Decreto

Estadual n 25.044/05:
17. Não são passíveis de exploração para fins madeireiros a Câslanheir! (Bertholletis excelsa) e z

Seringueira (Heveo spp.'). em florestas naturais, primitivas ou regeneradas, conforme estabelece o

Decreto Federal n' 5.975/06.

18. Esta autorizâção para supressâo vegetal é para uma iirea conespondente à 0,4 h8.


