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LICENÇA AMBTENTAL ÚNrCl DE SUPRESSÃO VnCnraL N.'020/2023

INTEREssADo: Diogo Gorreia Barros.

ENDEREÇo pARÀ coRREspoxoÊxcrl: Rua José Romão, n" 731 , Casa 7, São Jose
Operário, Manaus-AM.

CNPJ/CPF: 523.8'16.842-04 INscRrÇÃo EsTADUAL:

Foxr: (92) 99320-9129 Fu: (92) 99346-3462

Rf,GrsrRo No IP AAM: 1012.2321 RECIBo Do SIN,c.rLon: 21319073

Ánra.rsunsupRrMrDA:0,0491 ha PRocESSoN."r 1558412022-99

DADOS DO IMÓ\'ELITERRENO:

LoclllzlçÃo: Av. José Augusto Loureiro, s/no, Lote 18, Qd. M-4, Ponta Negra,
Condomínio Alphaville Manaus lV, Manaus-AM.

Frs,lLro,lne; Autorizar a supressão vegetal para constÍução residencial, em uma área
de 0,049'1 ha.

CooRDENADÀs GrocniFrc.ls ol ÁnEA oe vEcETAÇÃo A sER supRrMrDA:

Pontos T,ATITT]DE LONGITUDE Pontos LATITUDE LONGITUDE
PI 03'03'8.809'S 60'05'15,40' w P3 03"03'8.518', S 60'05'16,52' W
P2 03"03'9.205' S 60"05'15,88" W P4 03"03'8.208" S 60005'16,15'w

Volume Autorizado: 10,7646 (st) Lenha

PRAZO DE VALIDADE DESTA AUTORIZAÇÃO: 01 Ano

Manaus-AM,

O2 FE

Rosa Ma liveira Geisller Juliano Marcos nte de Souza
Di Técnica Diretor

IMPORTANTE:
. Ficr arpra$rúante prcibido o tnnsporte do mrtcri.l, scm o Do.umerto de Origem Florestd - DOF
. O uso irrcgulaÍ dosta LÀU implicâ na sua invalidsção, b€m como nas sãrçõ€s pÍevistas nâ legislâção;
. Este Documento não contém emendas ou rasums;
. Este Documenlo deve f,eÍmÂnecer no Iocal da exploração parâ efeito d€ fiscslizâção (ftente e verso)
. O volüme autorizado não quita volume pendent€ de reposiÉo florcstal;
. Os dados técnicos do pÍojeb seo de inteiÍa responsabilidade do Í€sponsável tscnico

GOVEINO DO ESTADO
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RESTRIÇÔES E/OU CONDICIONANTES DE VALIDADE DESTA LICENÇA: LAU-SV N." 02O/2023

1. O pedido de licenciamento e a respectiva concessão da mesma, só terá validade quando publicada DiríLrio

Oficial do Estado, periódico regional local ou local de grande circulação, em meio eletrônico de

comunicação martido pelo IPAAM, ou aos murais das PrefeituÍas e Câmaras Municipais, conforme
aÍ1.24, d^ Lei L3.785 de 24 de julho de 2012;

2. A solicitação dâ renovação da Licença Ambiental Unica deverá ser requerida num prazo mínimo de 120

dias, antes do yencimento, conforme art.23, daLei n".3.785 de 24 dejulho de 2012;
3. Toda e qualquer modificação introduzida no projeto após a emissão da Licença implicaú na sua

automática invalidação, devendo ser solicitada nova Licença, com ônus para o interessado;

4. Esa Licença é viílida 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 dispensa e nem substitui neúum documento exigido pela Legislaçâo Federal, Estadual

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

constantes no processo n" 15584/2022-99.
?. Para o transporte e a comercialização de produtos e subprodutos florestais oriundos desta Autorização de

Supresso Vegetal - ASV, o empreendedor/d€t€ntor da ASV deveú solicitar a Autorizaçâo de Utilização
de Matéria Prima Florestal - AUMPF junto ao IPAAM, o que corresponde uma posterior inserção de

novo pedido junto ao SINAFLOR.
8. Fica proibida a comercialização e o transporte do material leúoso oriundo do corte das espécies

protegidas na torma da Lei.
9. Realizar durante o período de supressão vegetal as medidâs preventivas e mitigadoras dos impàctos

relacionados fauna silvesfre.
10. Manter inlegral as Áreas de Freservação Permanente, conforme estabelecido a Lei n.' 12.651/12 e

t2 .'127 /2012 .

I l. hoteger o solo e os cursos d'água da conÍaminação por substâncias tóxicas (combustÍveis, óleos, graxas,

inseticidas, agrotóxicos, tintâs e outros).
12. Em caso de solicitação de renovação, apíesentâr relatório de exploração florcstal constando a planilha de

volume de material lenhosojá suprimido e a ser suprimido, conforme autorização em Licença Ambiental
Única - LAU de Autorizaçâo dê Supressão Vegetâl - ASv.

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

na área.
14. Em caso de doação da lenha ora autorizada obrigatória à homologação do pátio.
15. Esta Licença Ambiental Única - LAU de Autorização de Supressão Vegetal - ASV autoriza somente a

extração das espécies e volumetria listadas.
ló. Fica expressamente proibido o corte da andiroba (Carapa guianensis; Carapa paraense) e copaíba

(Copaifera trapezifolia hayne; Copaifera Íeticulata; Copaifera multijuga), de acordo com o Decreto
. EstaCual n 25.0,9/05.

17. Não são passíveis de exploração para Íins madeireiros a Castâúeira (Berüolletia excelsa) e a Seringueira
(Hevea spp.), em florestas naturais, primitivas ou regeneradas, conforme estabelece o Decreto Federal no

,5.975t06;
18. O executor deve apresentar Íelatório de execuçâo da supressão da vegetação com a respectiva ART do

profissional habilitado contendo as seguintes informações: número de indivíduos retirados, volume em

m3, comprovação da destinaçâo do material vegetal, coordenadas geogÉficas, registro fotográfico e

outras informaçôes pertinentes no prazo de validade da licença
19. Esta autoriução para supressão da vegetação é para uma área coÍrespondente a 0'(M91 hai
20. Não é pemritida a realização de queimada na área objeto desta autorização


