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LICENÇA AMBIENTAL UNrCA DE SUPRESSAO VEGETAL N." 03s/2023

Manaus, 21 FEv fr23

Rosa Ma Geisller ,Iuliano Ma e de Souza
Di

Empresa/lnteressedo: Roberto Herrera Mascato

Endereço p/correspondência: Rua Salvador, n" 440, Ed. Soberane
Corporate, n' 1 101 , Adrianópolis, Manaus-AM

CEP:69.057-040

CNPJ/CPF: 008.545.468-04 lnscrição Estadual (SEFAZ-AM):

Fone: (92) 99167-2848 E-mail:

Processo no: 01732O12022-7 O ASV decorrente da Ll No: NA

Modalidade do Projeto no SINAFLOR: ASV

Nome do Empreendimento: Roberto Herrera llascato.

Recibo SINAFLOR: 21 31 9090 Aree a ser suprimida: 0,1 ha

Atividade Principal: Construção Civil

Registro No IPAAM: 1012.2321 Compensação Ambiental: NA

Volumêtria Autorizada (dados do lnventário Florêstâl)

Na eventual necessidade de transpoÉe da volumetria de produtos dêcorrentê da supressão
vegetal, o interessado deverá cadastrar projêto de AutorizaÉo de Uso de Matéria-Prima
Florestal - AUMPF junto ao SINAFLOR para avaliação e posterior emissâo de nova
Autorização.

Finalidade: Autorizar a supressão da vegetação para a construção de uma residência
localizado na Alameda Thales Loureiro, Condomínio Residencial Alphaville Manaus 1, Lote
1 3, Quadra Y1 , Bairro Ponta Negra, CEP: 69037- 107, Manaus, AM.

Potencial Poluidor/Degradador: NA Porte: Pequeno Validade: 0'l Ano

Responsável Técnico pele ElaboÍação/Execução: Lucas Abreu de Souza

Anotação de Responsabilidade Técnica-ART: 4M20220350843 (Chave no: 22350)
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RESTRIÇÔES E/OU CONDICIONANTES DE VALIDADE DESTA LICENÇA: LAU-SV N.'035/2023

l. O pedido de licenciamento e a respectiva concessâo da mesmâ, só terá validade quando publicada Diririo
' Oficial do Estado, periódico regional local ou local de gande circulação, em meio eletrônico de

comunicaçâo mantido pelo IPAAM, ou nos murais das Prefeituras e Câmaras Municipais, conforme
art.24, daLei n.3.785 de 24 de julho de 2012;

2. A solicita9ão da renovação da Licença Ambiental Única devená ser requerida num prazo minimo de 120
dias, antes do vencim€nto, conforme art.23, da Lei n'.3.785 de 24 dejulho 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 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 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' 017320/2022-70 e nas p€ças técnicas cadastradas no SINAFLOR.

7. Para o fransporte e a comercializção de produtos e subprodutos florestais oriundos desta Autorização de
Supresso Vegetal - ASV, o empreendedor/detentor da ASV deverá solicitar a Autorizagâo de Utilizaçâo
de Matéria Prima Florestal - AUMPF junto âo IPAAM, o que corresponde uma posterior inserçâo de
novo pedidojunto ao SINAFLOR;

8. Manter integral as Areas de Preservaçâo Permanente, conforme estabelecido a Lei n. " 12.651112 e
12.727l20l2.9.Proteger o solo e os cursos d'água da contaminação por substâncias tóxicas (combustíveis,
óleos, graxas, inseticidas, agrotóxicos, tintas e outros);

9. Em caso de solicitaçâo de renovação, o executor deve apresentar relatório parcial da supressão da
vegetação executada conforme Termo de Referência deste OEMA com a respectiva ART do profissional
habilitado.

10. Fica proibida a interrupção dos cursos d'águ4 quando da construção das vias de acesso paÍa transposição
na áÍea-

I l. Estâ LAU de Supressão Vegetal autoriu somente a extração das espécies e volumetria listadas;
12. Fica expressamente proibido o corte da zndiroba (Carapa guianensis; Carapa paraense) e copaíba

(Copaifera lrapeziÍolia hryne; Copoifera reticulata; Copafera multüuga), de acordo com o Decreto
Estadual n 25.044/05;

13. Não sâo passÍveis de exploração para fus madeireiros a Castztrheira (Bertholleria eÍcelsa) e a Seringueira
(Hevea spp.), em f'lorestas naturais, primitivas ou regeneradas, conforme estâbelece o Decreto Federal n"
5.97 5t06.

14. A doaçâo de produtos da volumetria autorizada não dispensa o transporte sem o Documento de Origem
Florestal -DOF.

15. Após a emissâo da AUTEX e posterior declaração de coíe no SINAFLOR, os créditos dos produtos
' ficarâo disponÍveis no DOF para destinação.

16. Os créditos de Reposição Florestal serão cadastrados no CPF/CNPJ do detentor da LAU, ou caso
solicitâdo via requeÍimento no ato do protocolo, para terceiros indicados pelo detentor da licença.

17. Quando cabÍvel, comprovar o cumprimento da Compensação Ambiental no pÍâm de 30 dias.
18. A saída de maléria prima do empreendimento cujo transporte seja considerado econômica ou

logisticamente inviável deverá ser devidamente justifi cada.
19. Confrrnados os indÍcios de comercialização irregular de créditos no sistema DOF sení procedido a

Suspensão e/ou Cancelamento da LAU e respectiva AUTEX.
20. O interessado deve apresentar relatório final da atividade de supressâo da vegetação com a respectiva

ART do profissional habilitado contendo as seguinles informações: número de indivíduos retirados,
volume, comprovação da destinação do malerial vegetal, coordenadas geográficas, registro fotográfico e

ouEas informações pertinentes no prazo de validade da licença.
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Manaus-AM, 21 t V

Rosa Geisller Juliano Marcos te de Souzâ
D Técnica Diretor Pres te

I MPORTANTE:
['ics axpres3amctrte o trrtrsportc do matarill, §em o Docümcrto de Origem Florcstsl - DOF
O uso irÍagulaÍ desla LAU implica na sua i.validação, bem como nss sançôes previstas na legislação;
Este Documento Íão côítém €íÍrendâs ou rssums;
Estg Documcnto deve pclmanccer no local da explolaçâo pâra efcito de fiscalir!ção (frente e v€rso)

o volume autoÍizedo Íão quita volumc pendente de Í€posição floÍestal;
Os dados técnicos do projeto são de inteirâ Íesponsabilidlde do rBponsável tecnico

Empresa/lntêressado: Roberto Herrera Masceto

Enderêço p/coÍrespondência: Rua Salvador, n" 440, Ed. Soberane
Corporate, n' í í 01 , Adrianópolis, Manaus-AM

CEP:
040

69.057-

CNPJ/CPF: 008.545.468-04 lnscrição Estadual (SEFAZ-AM):

Procêsso no : O 1 7 320 I 2022-7 0 ASV decorrente da Ll No: NA

Proprietário do lmóvel: Roberto Herrêre Masceto.

CPF/CNPJ: 008.545.468-04 CAR: Não se aplica

Área do lmóvel: 0, í ha

Município: Manaus-AM

Localização: Alameda Thales Loureiro, Condomínio Residencial Alphaville Manaus 1, Lote
í 3, Quadra Y't, Bairro Ponta Negra, CEP: 69037-107, Manaus- AM.

Lâtitude Longitude Vértice Lâtitude Longitude
P-l 3'03'23,l2"S 60"05'54,32"W 3"03',24,32"5 60'05'53,39',W
P-2 3"03',22,94"5 ó0'05'53,85"W P-4 3"03'24,41 "S 60'05'53,92"W
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LICENÇA AMBIENTAL ÚNTCA DE SUPRESSÂO VEGETAL N.'035/2023 flS.02

Coordenadas geográficas de referência lDatum SIRGAS 20001:
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