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LICENÇA AMBIENTAL UNICA DE SUPRESSAO VEGETALN.'205t2022

INTEREssADo: lsrael Conte de Lima.

ENDEREÇo pARÁ coRREsporoÊxcrl: Rua Lapão, Casa s/no, Condomínio Rio Negro,
Casa 04, Lírio do Vale, Manaus-AM.

CNPJ/CPF: 868 338.202-87

ForE: (92) 99167-2848

REcrsrRo No IP AAtr/I: 1012.2321

Ánpn l sEn supRrMrDA: 0,0450ha

DADOS DO IMÓVEL/TERRENO:

Av MaÍio Ypiranga Montêiro, 3280 - PaÍque 10 de Novembro
Fone: (9212'123-6721 I 21234731 I 21234778
Mânâus - AM - CEP: 69.050{30
w6b: www.ipaam.am.govbr

INscRrÇÃo ESTADUAL:

Flx:

REGrs'rRo SINAFLOR No: 21318874

PRocEsso N.": 587 7 12022-68

IPAAJTI

Loc.rr-rzlçÃo: Av. José Augusto Loureiro, s/no, Lote 12, 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 Grocn,irrc,ls ol Ánrl nE vrcruçÃo I sER supRrMrDA:

LONGITUDE Pontos LATITUDE LONC ITUDE
P0l 03.03'27.44" S 60.05'37.67'W POJ 03.03'26.83- S 60005'38.51.. W
P02 03"03'26.97' S 60005'37.54- W P0{ 03"03'27.30" S 60.05'38_62" W

Rosa Ma iveira Geisller Juliano Marcos v nte de Souza
Di ecnlca Dire âente

IMPORTÀNTE
. Ficr .rpr.rlrD.trta proibido o lrantDoí. do rtratarirl, ..m{ IrocuoGDto d. Origam FloÍastal - DOF
. O uso iÍragulú desta l-/tu implicâ n! sur invilidrfro, bem como nrs srnçõ€s pÍlvistas nr legisl.çio;
. Esle Documenlo ntro conlém emeídas ou msuÍas:
. Este DocuÍnento deve perma,ll€ceÍ no local dâ explor.çâo pa.a efeito de fiscâlização (fterte e verso)
. O volume lulorizado não quita volume pendente de Íeposição ÍlorÊstal:
. Os dados tecnicos do pÍojeto são de inteim Íesponsabilidade do rcsponsável técnico

tora
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Pontos LATITUDE

Volume Autorizado: 25,5787 (st) de madeira em Lenha

PRAZO DE VALIDADE DESTA AUTORIZAÇÃO:01 Ano

Manaus-AM, ?ESEI mA



RESTRIÇÕES E/OU CONDICIONANTES DE VALIDADE DESTÁ LICENÇA: LAU.SV N.'205/2022

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

comunicâção mantido pelo IPAAM, ou nos murais das Prefeituras e Câmaras Municipais, conforme art.24.
da Lei n.3.785 de 24 dejulho de 20t2;

2. A solicitaçâo 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 modificaçâo intÍoduzida no projeto após a emissão da Licença implicará na sua

automática invalidaçâo, devendo ser solicitada nova Licença, com ônus para o interessado;
4. Esta Licença é válida apenas para a localizaçâo. atividade e finalidade constante na mesma, devendo o

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

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

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

constantes no processo n" 5877/2022-ó8.
7. Para o transpone e a comercialização de produtos e subprodutos florestais oriundos desta Autorização de

Supresso Vegelal - ASV, o empÍeendedor/detentor da ASV deverá solicitar a Autorizaçâo de Utilização
de Matéria Prima Florestal - AUMPF junto ao IPAAM, o que conesponde uma posterior inserção de novo
pedido junto ao SINAFLOR;

8. Proteger a fauna conforme estabelecido nas Leis n.' 5. 197167;

9. Fica proibida a comercialização e o transpone do material lenhoso oriundo do corte das espécies protegidas

na forma da Lei:
10. Realizar durante o período de supressâo vegetal as medidas preventivas e mitigadoras dos impactos

relacionados fauna silvestre;
ll. ManteÍ integral as Áreas de Preservaçâo Permanente, conforme estabelecido a Lei n.o 12.651/12 e

12.727/2012:
12. Proteger o solo e os cursos d'água da contaminação por substâncias tóxicas (combustiveis, óleos, graxas.

inseticidas, agrotóxicos, tintas e outros);
13. Em caso de solicitação d€ renovação, apresentar relatório de exploração florestal constando a planilha de

volume de material lenhoso já suprimido e a ser suprimido, conforme autorização em Licença Ambiental

Única - LAU de Autorizaçâo de Supressão Vegetal - ASVI
14. Fica proibida a interrupçâo dos cursos d'água, quando da construçâo das vias de acesso para nansposiçâo

na área;
15. Em caso de doação da leúa ora autorizada, obrigatória à homologação do pátio:

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

exhação das espécies e volumetria listadas;
17. Fica expressamente proibido o coÍe da andiroba (Carapa guianensisl Carapa paraense) e copaíba

(Copaifera trapezifolia hayne; Copaifera reticulata; Copaifera multijuga), de acordo com o Decreto

Estadual n 25.044/05:
18. Não são passÍveis de exploração para fins madeireiros a Castaúeira (Bertholletia excelsa) e a Seringueira

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

5.975106.
19. O executor deve apresentar relatório de execução da supressâo da vegetação com a respectiva ART do

profissional habilitado contendo as seguintes informaçÕes: número de indivíduos retirados, Yolume em mr.

comprovação da destinação do material vegetal, coordenadas geográficas, registro fotográfico e outras

informaçÕes pertinentes no prazo de validade da ücença;

20. Esta autorização para supressão da vegetação é para uma área correspondente a 0'0450ha;


