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LIC ÇA AMBTENTAL UNICA DE SUPRESSÃO VECBUL N." 007/2023

INrERf,ssADo: Kelly Regina Ferreira Cavalcante.

ENDEREÇo pARÂ connrspoxoÊxcrl: Av. Ephigênio Salles, n" 2240, Caribe 142, Aleixo,
Manaus-AM.

CNPJ/CPF: 642.765.622-87 lxscnlÇÀo Esrloult :

Foxr: (92) 99167-2848 F,tx: (92) 98406-3110

REcrsrno ro IP AAtr{: 1012.2321 RECIBo Do SlNlrl-on: 21318849

ÁnEA r srn supRrMrDÂ: 0,0436 ha PRocESSo N.": 691512022-08

D ÀDO S DO IMÓVEL/TERRENO

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

Frxlr-rolor: Autorizar a supressão vegetal para construção residencial, em uma área
de 0,0436 ha.

Coonorxlols GEocnr(rrc.cs o,r ÁnEl DE vEcETAÇÃo A sER SUPRIMIDA:

Pontos LATÍTUDE T,ONGITUDE Pontos LATITUDE LONG ITUDE
P00 03'03'7,135',S 60"05'30.94',W P3 03003'6.328',' S 60"05'30.39',W
PI 03.03'6.888" S 60005'31_27', W P4 03"03'7,t35',S 60"05'30,94',W
P2 03"03'6.103's 60005'30.70'w

Volume Autorizado: 2,1724 (st) Lenha

PRAZO DE VALIDADE DESTA AUTORIZAÇÂO: OI Ano

Manaus-AM, 
1 'g 

JAN 20?3

Rosa Ma Iiveira Geisller Juliano Marcos te de Souzâ
Di Di nte

IMPORTANTE:
. Fica arpralaaE.trt. proibido o tn.3porta do rtritadrl, s.rD o Documaíto da OrigaE noÊstal - IrOF
. O uso irÍegul8r desla lÂU implicâ na su8 invâliddçâo, bem como nas sançõ€s píevistes na legislação;
. Este Docüm€nto neo conlém emendas ou rasuras;
. Esie Documento deve permar€ceÍ no locsl dâ exploraÉo pam sfeito dc fisaâlização (Aentç e vsÍso)
. O volume aulorizsdo não quita volüme pend€nte dc reposiÉo Ílorestâl:
. os dados técnicos do pÍojeto sâo de inteiÍa rÊsponsâbilidadc do Íesponsável técÍlico

IPAÂMAv Mâílo Yúango Moírdío. 3280 - Püq,É l0
Fqe. lgZl 21ZIOZ I AZ+tSt
M.ÍtaÁnM - CEP 6$5G030

Técnica



RESTRIÇÔES E/OU CONDICIONÂNTES DE VALIDADE DESTA LTCENÇÂ: LAU.SV N." OO7l2023

l. O pedido de licenciamento e a respectiva concessão da mesm4 só terá validade quando publicada Diário
Oficial do Estado, periódico regional local ou local de grande circulagão, em meio eletrônico de
comunicação mantido pelo IPAAM, ou nos murais das hefeituras e Câmaras Municipais, conforme
arÍ.24, daLei n.3.785 de 24 de julho de 2012;

2. A solicitação dâ Íenovaçi[o da Liccnça Ambiental Única deverá ser requerida num prazo mlnimo de 120
. dias, antes do vencimento, coDforme art.23, da t ei n'.3 .785 de 24 de julho de 20 I 2;

3. Toda e qualquer modificaçâo introduzida no pÍojeto após a emissão da Licênça implicará na sua

automática invalidação, devendo ser solicitada nova Licença, com ônus para o inleressado;
4. Esta Licença é válida apenas para a localização, atividade e finalidade constante na me$n4 devendo o

interessado requerer ao IPAAM nova Licença quando houver mudança de qualquer um destes itens;
5. Esta Licença não dispensa 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" 6915/2022-0E.
7. Para o transporte e a comercialização de produtos e subprodutos florestais oriundos desta Autorização de

Supresso Vegetal - ASV, o empreendedor/detentor da ASV deverá solicitaÍ a Autorização de Utilização
de Matéria Prima Florestal - ÂUMPF junto ao IPAAM, o que corresponde uma posterior inserção de
novo pedido junto ao SINAFLOR.

8- Proteger a fauna conforme estabelecido nas Leis n.' 5.1.97167

9. Fica proibida a comeÍcialização e o tsanspoíe do material leúoso oriundo do corte das esÉcies
protegidas na forma da Lei.

10. Realizâr durante o período de suprêssâo vegetal as medidas preventivas e mitigadoras dos impactos
relacionados fauna silvestre.

I l. ManteÍ integral as Árdas de Preservaçâo Permanente, conforme estabelecido a Lei n.o 12.651112 e
12.727 /2012.

12. hoteger o solo e os cursos d'água da contâminâção por substâncias tóxicas (combustíveis, óleos, graxas,
inseticidas, agrotóxicos, tintas e outros).

13. Em caso de solicitaçâo de renovaçâo, apresentar relatório de exploração florestal constando a planilha de
volume de material lenhoso já suprimido e a ser suprimido, conforme autorização em Licença Ambiental
Unica - LAU de Autorização de Supressão Vegetâl - ASV.

14. Fica proibida a interrupção dos cursos d'água, quando da construção da! vias de acêsso para transposição
na área.

15. Em caso de doaçâo da leúa ora autoriud4 obrigatória à homologação do pátio.
16. Esta Licença Ambientd Única - LAU de Autorização de SupÍessão Vegetal - ÂSV autoriza somente a

extraçbo das espécies e volumetria listadas.
17. Fica expressâmente proibido o cone da andiroba (Carapa guianensis; Carapa paraense) e copaíba

(Copaifera trapeáfolia hayne; Copaifera reticulata; Copaifera multüuga), de acordo com o Decrôto
Estadual n 25.0,14/05.

18. Não são passlveis de exploração para fins madeireiros a Castaúeira (Bertholletia excelsa) e a Seríngueira
(Heveâ spp.), em florestâs naturais, primitivas ou regeneradas, conforme estabelece o Decçeto Federal n
5.97 5106:'

19. O exêcutor deve apresentar relatório de execução da supressão da vegetação com a respectiva ART do
proÍissional habilitado contendo as seguintes informações: número de indivíduos retirados, volume em

mt, comprovaÉo da destinação do marerial vegetal, coordenadas geográficas, regisÍo fotográfico e

outras informaçôes pertinentes no prazo de validade da licença
20. Estâ autorização para supressâo da vegêtação é para uma área correspondente a 0,(X36 ha;
21. Não é permitida a realizaçâo de queimada na área objeto desta autorização


