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LIC NÇA AMBIENTAL ÚNICA DE SUPRESSÃO VEGETAL N." 007/2023 l'Alteraçâo

INTERESsADo: Kelly Regina de Lima Cavalcante.

ENDEREÇo pARÁ coRnrspoxoÊxcr,l: Av. Ephigênio Salles, n" 2240, Caribe l42, Aleixo,
Manaus-AM.

CNPJ/CPF: 642.765.622-87 lNscRIÇÃoEsrADUÂL:

For,rr': (92) 99í67-2848 Frx: (92) 98406-31í0

REGrsrRo No IP AAl{: 1012.2321 RECTBo Do SIN,uLon: 21318849

Ánrr r sen supRrMrDA: 0,0436 ha PRocEsso N.': 691512022-08

DADOS DO IMÓVEL/TERRENO:

Loclr-rzrçÃo: Av. José Augusto Loureiro, s/no, Lote 39, Qd. H, Ponta Negra,
Condomínio Alphaville Manaus lV, Manaus-AM.

FTNALTDÀDE: Autorizar a supressáo vegetal para construção residencial, em uma área
de 0,0436 ha.

Coonoexnols GrocnÁrrcls ol Ánel or vecerlçÃo A sER supRIMtDAl

Pontos LATITUDE LONGITU DE Pontos LATITUDE L()N(; ITI lt)u
P00 03.03'7,135',S 60"05'30.94" W P3 03"03'6.328" S 60"05'30.39',W
PI 03.03'6.888',S 60'05'31.27', W P,I 03.03'7,135'S 60"05'30.94', W
P2 03"03'6.103's 60.05'30_70" w

Volume Autorizado: 2,1724 (st) Lenha

PRAZO DE VALIDADE DESTA AUTORIZAÇÃO: 349 diAS

Manaus-AM. 03 de Fevereiro de 2023

Rosa Ma Oliveira Geisller nte de Souza
Técnica Dir€to dente

I MPORTANTE:
. Ficr crprcrremclta proiÜido o trrNpo.ta do nrlarial, lam o DoaüDarlo da OrigaD FlorBttl - DOF
. O uso iaÍegulrr dest& LAU implica na sua invalidaçâo, bem como nas sançoes pÍevistas ne legisl6ção;
. Este Documento não contém eoendss oü Íasurâs;
. Este Documento deve permrneceÍ no lo€al dâ exploraçào prra êfcito ds fiscalizrção (ftente o veÍso)
. O volume âutoriado nlo quita volune pendcnte de rcposiçào Ílorestsl;
. Os dados técnicos do pÍojeto sâo de intcirs Íesponsabilidrd€ do responsável lécnico
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RESTRIÇÕES E/OU CONDTCIONANTES DE VALIDADE DESTA LICENÇÀ: LAU-SV N." 007/2023 l' Alteraçâo

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 eletrônico de

comunicação mantido pelo IPAAM, ou nos murais das Prefeiturâs e Câmaras Municipais, conforme art.24,
da Lei n.3.785 de 24 dejulho de 2012;

2. A solicitaçâo da renovaçâo da Licença Ambiental Única deverá ser requerida num prazo mínimo de 120

dias, aÍrtes do vencimento, conforme art.23, da Lei no.3.785 de 24 de julho de 2012;
3. Toda e qualquer modificação introduzida no projeto após a emissão da Licença implicará na sua automática

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

interessado requerer ao IPAAM nova Licença quando houver mudança de qualquer um destes itens;
5. Esa Licença não dispensa e nem sústitui nenhum documento exigido pela Legislação Federal, Estadual e

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

constantes no processo no 6915/2022-08.
7. Para o transporte e a comercializaçâo de produtos e subprodutos florestais oriundos destâ Autorização de

Supresso Vegetal - A§V, o empreendedor/detentor da ASV deverá solicitar a Autonzaçã,o de Utilizaçáo de
Matéria Prima Florestal - AUMPF junto ao IPAAM, o que corresponde 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 transpoÍe do material lenhoso oriundo do corte das espécies protegidas

na forma da Lei.
10. Realizar durante o período de supressão vegetal as medidas prevqntivas e mitigadoras dos impactos

relacionados fauna silvestre.
ll. Manter integral as Lreas de Preservação Permanente, conforme estabelecido a Lei n.' 12.651112 e

t2.727/2012.
12. Proteger o solo e os cursos d'água da contaminação por substâncias tóxicas (combustíveis, óleos, graxas,

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

volume de material lenhoso já suprimido e a ser suprimido, conforme autorizaçâo em Licença Ambiental
Unica - LAU de Autorização de Supressão Vegetal - ÂSV.

14. Fica proibida a interrupção dos cursos d'água- quando da construção das vias de acesso paÍa transposição
na área.

15. Em caso de doação da lenha ora aulorizada, obrigatória à homologação do pátio.
16. Esta Licença Ambientat Única - LAU de Autorizaçâo de Supressão Vegetâl - 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; Copeifera reticulata; Copaifera multijuga), de acordo com o Decreto
Esadual n 25.044105.

18. Não são passíveis de exploraçâo para fins madeireiros a Castanheira (Bertholletia excelsa) e a Seringueirâ
(Hevea spp.), em florestas natürais, primitivas ou regeneradas, conforme estabelece o Decreto Federal no

5.97 5t06:'
19. O executor deve apresentar relatório de execução da supressâo da vegetaçâo com a respectiva ART do

profrssional habilitado contendo âs seguintes informações: número de indivíduos retirados, volume em m3,

comprovação da destinaçâo do material vegetal, coordenadas geogníficas, registÍo fotográficg.e ouftas
infoínações pertinentes no prazo de vatidade da licença

20. Esta autorizaçâo panr supressão da vegetação é para uma área correspondente a 0,0436 ha;
21. Nâo é permitida a reâlização de queimada na área o$eto desta autorização

22. A concessão desta Licença invâlidâ quelquer outro documento expedido pelo IPAAM, para
eutoÍizaçlo da atividade a que a mesma se refere.


