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LICENÇA AMBIENTAL UNICA DE SUPRESSAO VEGETAL N." 031/2023

INTERESSADo: Marcio Almeida Ferreira.

ENDEREÇo IARA coRREspoxnÊxcrl: CD. RD. Santo Tropez, no 29 C-29, Aleixo, no

1075, Manaus-AM.

CNPJ/CPF:052.289.'197-75 INscRrçÃoESTADUAL:

Foxr: (92) 98416-0101 Frx:
REGrsrRo No IP AAM: 1012.2321 REcrBo Do SrN,trlon: 21 319082

Ánrr r srn supRrMIDA: 0,0497ha Pnocrsso N.': 01 .01 .030201 .1 610512022-51

ue.»os oo rrvrÓvnvrrnnrNo:
Loc.r.lrzrçÃo: Av. José Augusto Loureiro, s/no, Lote 21, Quadra H2, Condomínio
Alphaville Manaus ll, Ponta Negra, Manaus-AM.

FTNALTDADE: Autorizar a supressáo vegetal para construçâo de uma unidade familiar,
em uma área de 0,0497ha.

Coononxlnas GoocnÁptcls u Ánr.l »r vrcruÇÃo a sBn surRIMrDÂ:

Pontos LATITUDE LONC ITUDE LATITUDE LONG ITUDE
PI 03"02'59.200" S 60.05'4t.236" W Pt 03'02'59.031' S 60'05'40.140" w
P2 03"02'59,031" S 60.05'4r.179',W P5 03.02'59,265" S 60'05'40.23 r" W
P3 03.02'58.ó58" S 60ô05'41.037" W Pó 03"02'59.503'S 60.05'40.314" W

Volume Autorizado: 22,3142 (st) Lenha

PRAZO DE VALIDADE DESTA AUTORIZAÇÃO: OI Ano
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RESTRIÇÔES E/OU CONDICIONANTES DE VALIDADE DESTA LICENÇA: LAU-SV N.'03I/2023

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 elerônico de

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

2. A solicitação da renovaçâo da Licença Ambientâl Única deverá ser requerida num prazo mínimo de 120

dias, antes do vencimento, conforme an.23,rJnLein".3.'185 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 int€ressado;
4. Esta Licença é válida apenas para a localização, atividade e finalidade constante na mesmâ, 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 Legislação Federal, Estadual

e Municipal;
ó. A presente Autorização de Supressãô Vegetâl - ASV esú sendo concedida com base nas informações

constantes no processo n' 01.01.030201.16$5n022-51.
7. Para o transporte e a comercializaçâo de produtos e subprodutos florestais oriundos de'sta Autorização de

SupÍesso Vegetal - ASV, o empreendedor/detentor da ASV deverá solicitar a Autorização de Utiliz^ção
de Matéria kima Florestal - AUMPF junto ao IPAAM, o que corresponde uma posterior inserção de

novo pedidojunto ao SINAFLOR;
8. ProtegeÍ a fauna conforme estabelecido nas Leis n.o 5.197167;

9. Realizar o monitoramento das espécies ameaçadas de extinçâo como o Sauim-de-Coleira (Sdguinus

bicolor);
10. Fica proibida a comercialização e o transpoÍe do material lenhoso oriundo do corte das espécies

protegidas na foÍma da Lei;
ll. Realizar durante o perÍodo de supÍesso vegetal as medidas preventivas e mitigadoras dos impactos

relacionados fauna silvestre;
12. Manter integral as lireas de Presewação Permanente, conforme estabelecido a Lei t." 12.651112 e

12.727 2012;
13. Proteger o solo e os cursos d'água da contâminação por substâncias tóxicas (combustíveis, óleos, graxas,

inseticidas, agrotóxicos, tintas e outros);
14. Em caso de solicitação de renovação, apresentar relatório de exploração florestal constrndo a planilha de

volume de material lenhosojá suprimido e a ser suprimido, conforme autorização em Licença Ambiental
Unica - LAU de Autorizaçâo de Supressão Vegetal - ASV

15. Fica proibida a intenupção dos cursos d'água quando da construção das vias de acesso para transposição
na área.

16. Em caso de doação da leúa ora autorizad4 obrigatória à homologação do pátio;
17. Esta Licença Ambientd Única - LAU de Autorização de Supressão Vegetal - ASV autoriza somente a

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

(Copaifera aapezifolia hayne; Copaifera reticulatr; Copaifera multijuga), de acordo com o Decreto
Estadual n 25.044/05;

19. Nâo são passíveis de exploração para fins madeireiros a Castanheira (Bertholletia excelsa) e a Seringueira
(Hevea spp.), em florestas naturais, primitivas ou regeneradas, conforme estabelece o Decreto Federal n"
5.97 5106.

20. O hêressado deve apresentar relatório de execução da supressâo da vegetâção com a respectiva ART do
profissional habilitado contendo as seguintes informações: número de individuos retirados, volume em

m', comprovaÉo da destinação do material vegetal, coordenadas geogúficas, registro fotogúflco e

outras informações peÍtinentes no prazo de validade da licença;
2 I . Estâ autorizasâo para supressão da vegetação é para uma área correspondente a 0,0{97he.
22. Não é permitida a realização de queimada na rírea objeto desta autorizâçeo.


