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IPAAM

LrcENÇA AMBIENTAL Úxtcn nn supnnssÃo VEGETAL N." 015/2023 l'Alteração

lNrEREssADo: Estaleiro J. C. Ltda.

ENDEREÇo pARA connrspoxoÊxcrl: Av. Leonardo Malcher, n" 50, Aparecida, Manaus-
AM.

CNPJ/CPF: 08.620.753/0001.01 INScRIÇÃoESTADUAL:

Foxr: (92) 99162-4666 FAx:

Rrcrsrno xo IP AAN{: 1012.2321 RECIBo Do SlNlrr,on: 2í 319064

ÁnrrrsEnsurRrMrDA:0,0527ha PRocESsoN.': 149031202249

oalos oo tuóvnutrnnnNo:
Locrlrz.rÇÃo: Av. José Augusto Loureiro, s/no, Lote 22, Qd. 03, Ponta Negra,
Condomínio Alphaville Manaus lll, Manaus-AM.

FTNALTDADE: Autorizar a supressâo vegetal para construção residencial, em uma área
de 0,0527 ha.

CoonoEuols Gr,ocn (rrcls ol Ánr.r oE vrcrrAÇÃo A sER supRrMtDA:

Pontos LATITUDE LONG ITUDE Pontos LATITUDE LONC ITUDE
PI 03.03'24.25?" S 60"05'35.254" W P4 03.03'24,063" S 60.05'34,472' W

P2 03'03'24.376'S 60'05'34.602',W P5 03.03'24,804', S 60"05'35.405'W
PJ 03"03'24.6t]'S 60.05'34.454', W

Volume Autorizado: 13,,61775 (st) Lenha

PRAZO DE VALIDADE DESTA AUTORIZAÇÃO:36I diAS

Manaus-AM, 24 de Janeiro de 2023
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I MPORTANTE:
. Ficr cxprcriamcnta proibido o triíspoÍa do matarirl, lan o Docutrrarto da Odgam Floraltrl - DOF
. O uso iÍÍegular deslâ tAU implicâ na suâ invâlidaçâo. bem como nss sânções pÍevistas na legislação;
. Este Documento nào contém emendss ou rôsurss:
. Este Documento deve permanecar no local da exploraçâo para efeito de Íiscslizâçáo (Aenle e verso)
. o volume autorizrdo não quita volume pendente de reposiçao florestâl:
. Os dados lecnicos do projeto sâo de inleiÍa Íesponsabilidade do responsável tecnico

Âv M..b Yphaço líomeiro. 3280 - Pa.q@ B
FotÉ. 192) AZ34n1 I 21234731
i",lônü§{M - CtP 69GG0í)

bb&rhtÉÁd.nrl



RESTRTÇÔES E/OU CONDICIONANTES DE VALTDADE DESTA LTCENÇA: LAU-SV N.' 015/2023 t' Artcração

l. O pedido de licenciamento e a respectiva concessão da mesm4 só teú validade quando publicâda Diário
Oficial do Estado, periódico regional local ou local de grande circulaçâo, em meio elerônico de comunicação
mântido pelo IPAAM, ou nos murais das PrefeftuÍas e Cámaras Municipais, conforme art.24, da Lei n.3.785
de 24 dejulho de 2012i

2. A solicitação da renov.açâo da Liccnça Ambiental Unica deveú ser requerida num prazo mínimo de 120 dias,

antes do vencimento, conforme aÍ.23, da Lei n".3.785 de 24 dejulho de 2012;
3. Todâ e qualquer modificação intÍoduzida no projeto após a emissão da Licença implicará nâ sua automática

invalidação, devendo ser solicitada nova Licenç4 com ônus para o interessado;
4. Esla Licença é válida apenas para a localização, atividade e finalidâde constante na mesma, devendo o

inteÍessado rcqueÍer ao IPAAM nova Licença quando houver mudança de qualqueÍ um d€stes itens;
5. Ests Lic€nça não dispensa e nem substitui neúum documento exigido pela Legislação Federal, Estadual e

Municipal;
6. A pÍesente Autorizaçâo dê Supressão Vegetal - ASV está sendo concedida com base nas informações

constantes no processo no 149O1t102249,
7. Para o transporte e a comercialização de produtos e subprodutos florestais oriundos destâ Autorização de

Supresso Vegetal - ASV, o empreendedor/detentor da ASV deveú solicitar a Autorizsção de Utilização de

Matéria Prima Florestal - AUMPF junto ao IPAAM, o que conesponde uma posterioÍ inserçâo de novo pedido
junto ao SINAFLOR.

8. Proteger â faüna conforme estabelecido nes Leis n." 5.197/67
9. Fica proibida a comercialização e o transporte do mateÍial l€úoso oriundo do corte das espécies protegidas na

forma da Lei.
10. Realizü duante o perlodo de supressão vegetal as medidas preveotivas e mitigadoÍas dos imPactos

rclacionados fauna silvesüe.
ll. Mânter integral as Áreas de Preservação Permanente, confoÍme estabelecido a Lei n." 12.651112 e 12.727/2012-
12. Proteger o solo e os cursos d'água da contaminação por substáncias tóxicas (combustÍveis, óleos, graxas,

inseticidas, agrotóxicos, tintas e outros).
13. Em caso de nova solicitaçâo de renovação, o executor deveú apresentar relatório parcial da supressão da

vegetaçâo, executada conforme Termo de Referência deste OEMA com a respectiva ART do profissional
húilitado

14. Fica proibida a interÍupção dos cursos d'águ4 quando da constÍugâo das vias de acesso paÍa transposição na

área-

15. Em caso de doação da leúa ora autorizad4 obrigatória à homologação do páiio.

16. Esta Licença Ambiental Unica- LAU de Autorização de Supressão Vegetal - ASV autoriza som€nte a extração

das espécies e volumetria listadas.

17. Fica expressamente proibido o cone da andiroba (Carapa guianensis; Carapa paraense) e copaíba (Copaifera

trapezifolia hayne; Copaifera reticulata; Copaifera multijuga), de acordo com o D€creto Estadual n 25.044i05.

18. Não sâo passíveis de exploraçâo para fins madeireiros a Castanheira (Benholletia elcelsal e a Seringueira
(Hevea spp.), em florestas naturais, primitivas ou regeneradas, conforme estabelece o D€cr€to Federal n"
5.9751Mi

19. O interessado de apresentar relatório final da atividade de supressão da vegetagão com a respectiva ART
ilo profissional habilitado, contendo as segúntes informações: número de indivíduos retirados, volume

em m3, comprovação da destinação do material vegetal, coordenadas geográficas, registro fotográfico e

oun-as informações pertinentes no prazo de validade da licença
20. Esta autorizagâo para supressâo da vegetação é para uma fuea conespondent€ a 0,0527 ha;

21. Nâo é permitida 8 realização de queimada na fuea objeto desta âutorização

22. A concessão destâ Licença invrlida qualquer outro documento erpedido pelo IPAAM' pars
autorizaçtro dr âtividrde s que a mêsma se refere


