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GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

LrcENÇA AMBTENTAL UNrCA DE SUPRESSAO VEGETALN." 22412022

INTERESSADo: Gamaniel Santiago Romero Junior.

ENDEREÇo PARA coRREsPoxoÊlcIl: Av
4pto.1300, Manaus-AM.

CNPJ/CPF: 41 3.832.652-91

Fore: (92) 98406-3110

REGrsrRo No IPAAM: 1012.2321

ÁRnl e ssn supRrMrDA: 0,0445ha

DADOS DO IMÓVEL/TERRENO:

Via Lactea, no 1085, Ed. Pal Adrianópolis,

Loclr.rzlçÃo: Av. José Augusto Loureiro, s/no, Lote 15, Quadra E, CondomÍnio
Alphaville Manaus 04, Ponta Negra, Manaus-AM.

Frxlr.rolDe: Autorizar a supressão vegetal para construção de uma unidade familiar,
em uma área de 0,0445ha.

CooRDENÀDAs Grocn,irrcls or Ánsn DE vEGETAÇÃo A sER supRrlflDA:

Pont0s LATITUDE LONC ITUDE Pontos LATITUDE LONC ITUDE
PI 03"03'7,340" S 60"05'33.01'w P.l 01.03'6.903" s 60.05'33.01'w
P2 03"03'7.337" S 60"05'33.98" W P5 03"03'7.340" S 60.05'33.01" \!
PJ 03.03'6.900' s 60.05'33.98'W

Volume Autorizado: 25,2414 (st) Lenha

PRAZO DE VALIDADE DESTA AUTORIZAÇÃO: 01 Ano

Manaus-AM, lAlUT M.

Rosa Ma liveira Geisller Juliano Marcos ente de Souza
to Técnica Dirêto ident€

I MPORTANTE:
. Ficr arpraaarDarta proibido o tnaspoÍta do úrtadal. !aú o l»oaum.trlo d. Origa[ Í'loÍrrttl - DOtr
. O uso i.rcgular desta LAU implica n! sua invalidaçIo, bem como nrs sanções pÍçvistas na legishçeo;
. Este Documcnto não contém cmêndss ou rasuÍas;
. Este Documento deve pcÍmrn€cer no local d! exploração par' efeilo dc fiscdizrsão (Êcnte e verso)
. O volume autorizsdo íão quia volume pendente de Íeposiçto floíestll;
. Os dsdos técnicos do ptojáo sào de hteiÍa Íesponsabilidsdê do responsável técniao

INscRrÇÃo Esrloual:
F,cx:

REcrBo Do SINArlon: 21318935

PRocEsso N.": 89 1 1 12022-56

Av. Mario Ypiranga Monteiro, 3280 - Parquâ 10 dê Novambro
Fonet (92\ 2123472t1 21234,731 I 21234774
Maneus -AM - CEP: 69.050-030
web: www.ipaam.am.gov.br

IPAAM
IDadturo tlê Proteéo ADtiúaotal
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RESTRIÇÓES E/OU CONDICIONANTES DE VALIDADE DESTA LICENÇA: LAU-SV N.'224/2022

l. O pedido de lic€nciamento e a respectiva concessão da mesm4 só t€rá validade quando publicada Diário
Oficial do Estado, periódico regional local ou local de grande circulação, em meio eletrônico de comunicação
mantido pelo IPAAM, ou nos murais das Prefeituras e Câmaras Municipais, confoÍme aÍ.24, da Lei n.3.785
de 24 dejulho de 2012;

2. A soliciação da Íenovação da Licença embiental Única deverâ ser requerida num prazo mÍnimo de 120 dias,

antes do vencimento, confoÍme art.23, da Lei no.3.785 de 24 dejulho de 2012;
3. Toda e qualquer modificação introduzida no proj€to âpós a emissitro da Licença implicará na sua automática

invalidaçâo, devendo ser soliciada nova Liccnça, com ônus para o int€Íessado;
4. Esta Licençs é válida apenas para a localização, aliúdade e finâlidade const nte na mesm4 devendo o

interessado requer€r ao [PAAM nova Lic€nça quando houveÍ mudança de quatquer um destes itens;
5. Esta Licençâ niro dispensâ e nem substitui neúum documento exigido pela l,egislagão Federal, Estâdual e

Municipal;
6. A preserlt€ AutoÍizâção de Supressão Vegetal - ASV está sendo concedida com base nas infoÍmações

constant€s no pÍocesso n" 89112022-56,
7. Proteger a fauna conforme estabelecido nas Leis n.' 5.197/67.
E. Fica proibida a comercialização e o tÍansporte do material lenhoso oriundo do óne das espécies protegidas na

forma da Lri;
9. RealizaÍ durante o período de supressão vegetal as medidas preventivas e mi.tigadoras dos impactos

relaoionados fâuna silvestre;
lO. Manter integÍal as Áreas de Preservaçáo Permanente, conforme estabelecido a Lei n i 12.651112e 12.72?12012;

I l. PÍoteger o solo e os cursos d'água da contaminasáo por substâncias tóxicas (combustfueis, óleos, graxas,

inseticidas, agrotoxicos, tintas e outros);
12. Em caso de solicitaçâo de renovação, o executor deve apresentar relatório parcial da supressão vegetação.

Executada conforme Termo de Referência deste OEMA, com a respectiva Anotação de

Responsabilidade Técnica - ART do profissional habilitado.
13. Fica proibida a intemrpção dos cursos d'água, quando da consfução das viâs de acesso para tÍansposição

na área.
14. Em csso de doaçâo da lenha ora autorizada, obrigatória à homologação do pátio;
15. Esta Lic€nça Ambiental Unica - LA U de Autorização de Supressão Vegetal - ASv autoriza somente a extrsção

das êspécies e volumetúa listâdas;
16. Fica expÍessam€nte proibido o corte da andiroba (Carapa guianensis; Carapa paraense) e copaíba (Copaifera

trapezifolia hayne; Copâif€Ía reticulata: Copaifera multijuga), de acordo com o Decreto Estadual n 25-044/05;
17. Nâo silo passíveis de exploraçâo para fins madeireiros a Castanheira (Bertholleüa excelsa) e a Seringueira

(Hevea spp.), em florestas naturais, primitivas ou regeneradas, conforme estâb€lece o DecÍeto FedeÍal n"
5.975/06.

18. O interessado deve apresentar relatório de execução da supressão da vegetação com a respectiva ART do
profusional habilitado contendo as seguintes informâções: número de indivÍduos retirados, volume em

m!, comprovação da destinação do material vegetal, coordenadas geogÉficas, Íegistro fotográÍioo e

outras informações pertinentes no prazo de validade da licença;
19. Esta autorizrção paÍa supressão dâ vegelaçâo é para uma áÍea correspondente â 0'0445hr.
20. Não é permitida a realização de queimada na áÍea objeto desta autorização.


