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COVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

I

LICENÇA AMBIENTAL UNICA DE SUPRESSAO VEGETALN.'23012022

Pontos LATITUDE LONGITUDE Pontos LATITUDE LONG ITUDE
PI 03.03'7.340', S 60.05'33,01'w P4 03'03'6.903',S 60'05'33.01'w
P2 03"03'7,337'S 60"05'33.98',W P5 03.03'7.140's 60'05'33.01'w
P] 03003'6.900. s 60"05'33.98" w

Volume Autorizado: 103483 (st) Lenha

PRAZO DE VALIDADE DESTA AUTORIZaÇÃO: 0t Ano

Manaus-AM' l oouT fra

IM PORTANTE:
. Fiaa arpra$amatrL prolbido o tr.nlportc do Ert.rirl, taD o Do.ümaÍto da OÍlgaa Flor.lttl - DOF
. O uso irregular destâ LÂU implica na sua invalidação, bcm como Í&s sançôes pÍevistss na legislâção;
. Esle DocumeÍÍo nâo coítém emendâs ou rasüas:
. Esle Documento deve peÍÍnsnecer no local da exploraçâo palr efeito d€ fiscslizrçào (ÊÊnte e versô)
. O volume autoízado nào quils volume pendente de Íeposição ÍloÍestal;
. Os dados léanicos do pÍojeto sào de inteirâ Íesponsabilidrdc do responúvel técnico

IPAAM
Idtutod! PrGCo 

^nbi.@ldo^nea3

GI

hrnnEssloo: Gamaniel Santiago Romero Júnior.

ENDEREÇo pARÂ coRREspoxoÊxcrl: Av. Via Lactea, no í085, Ed. Pal Adrianópolis,
Apto.1300, Manaus-AM.

CNPJ/CPF: 413.832.652-9'l InscnrÇÂo Esuoul-:
Fonr: (92) 98406-3110 FAx:

REGrsrRo No IP AAM: 1012.2321 RECTBo Do SINAFLoR: 21 31 8936

Ánr,r r spn supRtMlDA: 0,0403ha PRocESSo N.': 891Ot2022-01

napos oo rvróvnl-rrnnnsNo:

Loc.rr-rzrçÃo: Av. José Augusto Loureiro, s/no, Lote í6, Quadra E, Condomínio
Alphaville Manaus 04, Ponta Negra, Manaus-AM.

Frxlr-lDloe: Autorizar a supressão vegetal para construção de uma unidade familiar,
em uma área de 0,0403ha.

Coonoexlons GrocnÁrlcls ol Ánra oe vncur.lÇÃo l sER supRrMrDA:

tu
Juliano Marcos V{lente de Souza

Diretor Prehidente<t

Av Mario Ypiranga Monteiro, 3280 - Paqus í0 d6 Novêmbro
Fonet (92\ 21234721 I 2123A731 I 2123-6778
Mânâus - AM - CEP: 69.050-030
wêb: www.ipaam.am.gov.br



RESTRIÇÔES E/OU CONDICIONANTES DE VALIDADE DESTA LICENÇA: LAU-SV N.'23012022

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 eleaônico de

comunicação mantido pelo IPAAM, ou nos murais das Prefeituras e Câmaras Municipais, conforme
art.24, da l*i n.3.785 de 24 de jüho de 2012;

2. A solicitação da renovação da LicÉnça Ambiental Única deverá ser requerida num prazo mínimo de 120.
dias, antes do vencimênto, conforme art.23, da Lei n".3.785 de 24 de julho de 2012;

3. Toda e qualquer modificação inaoduzida no projeto após a emissâo 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 loctlizaçío, 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 nil,o dispensa e nem substitui neúum documento exigido pela Legislação Federal, Estadual

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

constarites no processo n" 8910202101.
7. Fica proibida a comercialização e o transporte do múerial leúoso oriundo do cone das espécies

protegidas na fonna tla Lei;
8. Mântêr integrâl âs Areas de Preservação Permanente, conforme estabelecido a Lei n." 12.651112 e

12.727 /2017;
9. Proteger o solo e os cursos d'água da contaminação por substâncias tóxicas (combustíveis, óleos, graxas,

inseticidas, agrotóxicos, tintas e outros);
10. Em caso de solicitação de renovação, o executor devê apttsentar relatório parcial da suprcssão vegetâção.

Executada conforme Termo de Referência deste OEMA, com a Íespectiva Anotação de Responsabilidade
Técnica - ART do profissional habilitado.

I L Fica proibida a interrupção dos cursos d'água quando da construçeo das vias de acrsso para transposição
na área.

12. Em caso de doação da leúa ora autorizada, obrigatória à homologação do Étio;
13. Esta Licença Ambienhl Única - LAU de Autorização de Supressão Vegetal - ASV autorizâ somente â

extração das esÉcies e volumetria listadas;
14. Fica expressamente proibido o coÍte da andiroba (Carapa guianensis; Carapa paraense) e copalba

(Copaifera trapezifolia hayne; Copaifera reticulata; Copaifera multüuga), de acordo com o Dêcr€to
Estadual n 25.044/05;

I 5 . Não seo passlveis de exploraçâo para fins madeireiros a Castaúeira (Benholletia excelsa) e a Seringueira
(Hevea spp.), em florestas naturais, primitivas ou regeneradas, conforme estabelece o Decreto Federal n"
5.97 5t06.

16. 0 interessado deve apresentar relatório de execução da supressão da vegetação com a respectiva ART do
profissional húilitado contendo as seguintes informaçôes: nri,rnero de indiüduos retirados, volume em.
m3, comprovação da destinação do material vegetal, coordenadas geográficas, registso fotognáfico e

outras informações pertinentes no przzo de validade da licença;
17. Esta autorização para supressão da vegetaÉo é para uma área correspondente a 0,0{03hr.
18. Não é permitida a realização de queimada na área objeto desta autorizâção.


