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LI B NTAL ICA DE SUPRESSAO VEGETAL N." 25012022

INTEREssADo: Carlos Silva Gomes Neto.

ENDEREÇo nARA coRREspoxoÊxcrl: Rua
Apto.12002, Dom Pedro, Manaus-AM.

CNPJ/CPF : 7 85.098.7 42-04

Forn: (92) 99167-28/,8

REcrsrRo No IP AÀJll: 1012.2321

Ánrl l snn supRrMrDA: 0,0368ha

DADOS DO IMÓVEL/TERRENO:

Rita Gama Barros, no 201, BL Atlan

Locrr-rzrçÀo: Av. José Augusto Loureiro, s/no, Lote 40, Quadra N4, Condomínio
Alphaville Manaus 04, Ponta Negra, Manaus-AM.

FTNALTDÂDE: Autorizar a supressão vegetal para construção de uma unidade familiar,
em uma área de 0,0368ha.

Coonnrl,loas Grocn (rtc,ls or Ánrl DE VEGETAÇÃo A sER supRIMtDA:

Pontos LATITUDE LONGITUDE Pontos LATITUDE LONGITUDE
PI 03"03'6.667'S 60005'15-35" W Pí 03.03'6_319" S 60.05'15-54', W
P2 03"03'7.148" S 60.05'16,19" w P5 03"03'6.ó67" S 60.05'1s.35" w
P3 03'03'6,800' s 60.05'ló.39" W

Volume Autorizado: 11,6480 (st) de madeira em Lenha

PRAZO DE VALIDADE DESTA AUTORIZAÇÃO:01 Ano

Manaus-AM, X S DE-Z,.ün

Geisller Julia Marcos Valente de Souza
Técnica retor Presidente

I M PORTANTE:
. Fic. .rprcasrm.trtc pÍoibido o trrrtíroÍa do Datarial, aam o Documcíto da OdgaÊ FloÉttrl - DOF
. O uso irÍegulaÍ dest! LAU implica na sus invalidaçeo, bem corho nas sanções previstas na kgislaçÀo;
. Esle Dosumenlo neo contém cmendôs oü msums;
. Este Documento dove peÍmsnecer no local da exploÍação para ef€ito de fiscalização (fÍente e veÍso)
. O volume autorizâdo nâo quila volume pendente de r€posição florestal;
. Os dados técnicos do pÍoj€to são de inteira rcsponsabilidade do responsável técnico

Is.'scRrÇÃo ESTADUAL:

F.lx:

REcrBo Do SrNa,rlon: 213190í 7

PRocESSo N.': 1 1 59412022-55
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RESTRIÇÔES E/OU CONDICIONANTES DE VALIDADE DESTA LICENÇA: LAU-SV N.'25012022

l. O @ido de licetrciamento e a respectiva concessão da mesm4 só teú validade quando publicada Diário
Oficial do Estado, pêriódico rcgional local ou local de grande ciÍculação, em meio eletrônico de comunicação
mantido pelo IPAAM, ou nos murais das Prefeituras e Câmarâs Municipais, conforme art.24, da Lei n.3.785
de 24 dejulho de 2012;

2. A solicitaçâo da Íenovação da Licença Ambiental Única deverá ser requerida num pÍâzo mÍnimo de 120 dias,
antes do vencimento, c.onforme aÍ.23, da Lei n .3.785 de 24 dejulho de 2012;

3. Toda e qualquer modificaçâo in§oduzida no pÍojeto após a emissão da Licença implicani na sua automática
invalidaçâo, devendo ser solicitâdÂ nova Licença, com ônus para o interessado;

4. Esta Licençâ é válida apenas paÍa a localizaçâo, úividade e finalidade constante na mesm4 devendo o
interessado requerer ao IPAAM nova Licença quando houver mudança de qualquer um destes itens;

5. Esta Lic€nça não dispensa e nem substitui nenhum documento exigido pela Legislaçâo Federal, Esradual e
Municipal;

6. A presente Autorizzção de Supressâo Vegêtal - ASV esú sendo concedida com base nas informações
constantes no processo n" 11594/2022-55.

7- Para o üanspoÍê € a comercialização de produtos e subprodutos florestais oriundos desta Autorizaçâo de
Supresso Vegetal - ASV, o empreendedor/detentor da ASV deverá solicitar a Autodzaçâo de Utilização de
Maléria Prima FloÍestal - AUMPF junto ao IPAAM, o que conesponde uma posterior inserção de novo pedido
junto ao SINÂFLOR.

E. Fica proibida 8 comeÍcialização e o tÍanspoÍte do mateÍial lenhoso oriundo do corte das espécies protegidas na
forma da Lei.

9. Realizar durante o perÍodo de supresso vegetal as medidas preventivas e mitigadoras dos impactos relacionados
fauna silvesúe.

lO. Manter integral as Áreas de Preservação Permanente, conforme estabelecido a Lei n." 12.651112 e 12.72712012.
I l. Proteger o solo e os cursos d'água da contaminação por substánciâs tóxicas (combustíveis, óleos, graxas,

inseticidas, agroóxicos, tintas e ouúos).
12. Em oaso de solicitâçâo de rcnovação, apresentaÍ relatório de exploraçilo florestal constando a planitha de

volume de material leúosojá suprimido e a ser suprimido, confoÍme autorizaçâo em Licença Ambiental Única
- LAU de Autorização de Supressão Vegetal - ASV.

13. Fica proibida a interrupção dos cursos d'água" quando da constÍuçâo das vias de acesso para transposição na
áreâ, ,

14. Em caso de doação dâ lenha oÍâ autorizad4 obrigatória à homologação do pátio.
15. Esta Liceoça Ambiental Unica - LAU de Autorizaçâo de Supressâo Vegetal - ASV autoriza someDte a extração

das espécies e volumetria listadas.
16. Fica expressamente proibido o coÍte dâ sndiroba (Carapa guianensis; Carapa paraense) e copaíba (Copaifera

hap€zifolia hayne; Copaifera Íeticulata; Copaifera multijuga), de acordo com o Decreto Estadual n 25.044/05.
17. Não são passíveis de exploraçâo para Íins madeireiros a Castanheira (Benholletia excelsa) e a Seringueira

(Hevea spp), em florestas naturâis, primitivas ou regeneradas, conforme estabelece o Decreto Federal no

5.975/06.
lE. O executoÍ deve apresentar relatório de execução da supressão da vegetação com a Íespectiva ART do

profissional habilitado contendo as seguintes informações: número de indivíduos retirados, volume em m',
comprovação da destinação do material vegetal, coordenadas geográficas, registro fotognáfico e outras
infoÍmaçõ€s p€rtinentes no prazo de yalidade dâ liconça.

19. Não é permitida a realização de queimada na área objeto desta autorização
20. Esta autoriação parâ supressão veg€tal é para uma área correspondente a 0,036E hâ.


