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LICENÇA AMBIENTAL UNICA DE SUPRESSAO VEGETALN." 269t2022

INTEREssADo: Márcio Grei Quirino da Silva.

ENDERf,Ço pARÂ coRRnspoxoôxcrl: Av. Desembargador Joâo Machado, n" 3910,
Alvorada l, Manaus-AM.

CNPJ/CPF: 633.739.202-72 lNscRrÇÃo ESTADUAL:

Fom: (92) 99141-1057

REcrsrRo No lP AANI: 1012.2321

Ánr,l l sEn surRrMrDA: 0,0450ha

DADos Do tnnóvnL-ffrnnnNo:

Áx

REGrsrRo SINAFLOR No: 21319045

PnocEsso N.': 1 4283 1202248

F

LocAlrzÂÇÃo: Av. José Augusto Loureiro, s/no, Lote 03, Quadra N3, Condomínio
Alphaville Manaus 3, Ponta Negra, Manaus-AM.

FTNALTDADE: Autorizar a supressâo vegetal para construção de uma unidade familiar,
em uma área de 0,0450ha.

CooRDENADAS GEocnÁnc,ls ol Ánrl DE VEGETAçÃo A sER supRrMrDA:

Pontos LATITUDE LONG ITUDE Pontos LATITUDE LONG ITUDE
P0l 03"03'27.31',S 60"05'39.59" W P03 03'03'28,05',S 60"05'38.79" W
P02 03'03'27.58',S 60'05'38.65" W P04 03003'27,78" S 60005'39.72" W

Volume Autorizado: 12,57 (st) de madeira em Lenha

PRAZO DE VALIDADE DESTA AUTORIZAÇÃO:01 Ano

Manaus-AM, 13 DEZ Wn

Rosa liveira Ceisller Ju ntê de Souza
Técnica iretor Presidente

IMPORTANTE:
. Fica arpra$aoaota proibido o Írtnrportc do m.icÍii, tcD o Docroalto da OÍigGn Florett l - IrOF
. O uso iÍrctulrr desta LAU implicr na sur invrlidrçto, bem como n.s sançircs pÍEvishs ns legisl&ção;
. Este Documento não contém €mendrs ou rasuÍasl
. Este Documento devê permanec€Í no loçÀl ds €xploraçãô paÍa efeito de Íisc{lizaçAo (frente e verso)
. O volume rutorizldo não quita volume pcndrnte de reposição Ilorestal;
. Os dados t&nicos do projeto sâo de inteim responsrbilidade do Íesponsável técnico
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RESTRIÇÔES E/OU CONDICIONANTES DE VALIDADE DESTA LICENÇA: LAU.SV N," 26912022

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 eleÍônico de
comunicação mantido pelo IPAAM, ou nos murais das Prefeituras e Câmaras Municipais, conforme
art.24, da Lei t3.785 de 24 de julho de 2012;

2. A solicitaçâo da renovação da Licença Ambiental Única deverá ser requerida num prazo minimo de t20
dias, antes do vencimento, conforme art.23, da Lei n'.3.785 de 24 dejulho de 2012;

3. Toda e qualquer modificação introduzida no projeto após a emissào 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 mesm4 devendo o
interessado requerer ao IPAAM nova Licença quando houver mudança de qualquer um destes itens;

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

6. A presente Autorização de Supressão Vegetal - ASV está sendo concedida com base nas informações
constantes no processo n' 142E3/2022-48.

7. Para o ransporte e a comercializaçâo de produtos e subprodutos florestais oriundos desta Autorizaçâo de

Supresso Vegetal - ASV, o empreendedor/detentor da ASV deverá solicitar a AutoÍiz ção de Utiliz ção
de Matéria Prima Florestal - AUMPF junto ao IPAAM, o que corresponde uma posterior inserção de
novo pedido junto ao SINÂFLOR.

8. Proteger a fauna conforme estabelecido nas Leis n-'5.197/67-
9. Quando dr i[tervenÉo êm Area de Preservaçâo Permanente - APP o interessado deverá solicitar

a devida rnuência.
10. Fica proibida a comercialização e o trdÍrsporte do material leúoso oriundo do corte das espécies

protegidas na forma da Lêi.
ll. Realizar durante o perÍodo de supr€sso vegetal as medidas prêventivas e mitigadoras dos impactos

relacionados fauna silvestre;
12. Manter integral as Áeas de Preservação Pennânente, conforme estabelecido a l*i n." 12.651/12 e

12.727 D0t2;
13. Proteger o solo e os cursos d'água da contaminação por substâncias tóxicas (combuííveis, óleos, graxas,

Em caso de nova solicitaçâo de renovaçâo, o executor deverá apresentar relatório parcial da supressão da
vegetação com a Íespectiva ART do profissional habilitado contendo as seguintes informações: nrlrnero
de indivÍduos retirados, área suprimida, áÍea a ser suprirnida, volume em m3, comprovação da destinação
do mat€rial vegetal já suprimido, coordenadas geogúficas, registro fotognífico e outras informações
pertinentes no pmzo de validade da Licença.

14. Fica proibida a intemrpção dos cursos d'águ4 quando da consrução das vias de acesso para transposiçâo
na área;

15. Em caso de doação da leúa ora autorizad4 obrigatória à homologação do pátio.
16. Esta Licença Ambiental Unica - LAU de Autorização de Supressão Vegetal - ASV autoriza somente a

extração das espécies 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 Decreto
Estadúl n 25.044/05;

18. Não são passiveis de exploração para fins madeireiros a Castaúeira (Bertholletia excelsa) e a §eringueira
(Hevea spp.), em floÍestâs naturais, primitivâs ou regeneradas, conforme estabelece o Decreto Federal n"
s.975106.

19. O executor deve apresentar relatório de execução da supressão da vegetação com a respectiva ART do
profissional habilitado contendo as seguintes hformações: número de indivíduos retirados, volume em
m!, comprovação da destinaçâo do material vegetal, coordenadas geográficas, registro fotográfico e

outras informações pertinentes no prazo de validade da licença
20. Esta autorização para supressão da vegetação é para uma área correspondente a 0'0450ha.
21. Não é permitida a realização de queimadas na área objeto desta autorização.


