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GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

INTERESsADo: MM Participações Empreendimentos Ltda.

ENDEREÇo nARA coRREspoxoÊxcr.r: Rua Beija Flor Vermelho, Lote 05, Quadra 05,
Tarumá, Manaus-AM.

CNPJ/CPF: 14.032.29810001-26 INSCRTÇÃo ESTADUAL:

Foxe: (92) 98206-2022 Frx:

RrcrsrRo No IP AANÁ:. 1012.2311 SINAFLoR: 21318769

ÁnE'r I srn supRrMrDA: O,74ha PRocESso N.": 171712021-69

DADOS DO IMÓVE L/TERRENO:

Loclr,rzlçÃo: Rua Caravelle, n' 561, Tarumã, Manaus-AM

Coordenadas GeográÍicas:

FTNALTDADE: Autorizar a supressão da vegetação para implantaçâo de painéis solares,
em uma área de 0,74ha.

voLUME AuroRlzroo: 386,89 (st) de lenha

PRAZO DE VALIDADE DESTA AUTORIZAÇÃO: ()I ANO

Manaus-AM, (l 7 OUÍ,M
on Souto C. Junior Juliano Marcos nte de Souza

Geren ! no exe rcício da Diretoria Técnica Di idente

I MPORTANTE
. Ficr crprc$rocota prolbido o tr.Diportc do m.t.till, lao o Documctrto dc OÍig.D Flor.sttl - DOF
o o uso irregular desta LAU implicana sua invalidâçeo, bem como nas sanções previstas na legislaçeo;
. Este flocumento não coolém emendas ou Í8sutas;
. Este D,ocumento deve p€rmanec€r ío locâl da exploiaçâo parà efeito de fiscalização (fÍente e veÍso)
. O volume autorizado não quita volume pende e de Íeposiçâo ÍloÍestal:
. Os dados téçaiços do pÍojeto são de ioteirs responsabilidade do responsável técnico

Av. Mario Ypiranga Montsim, 3280 - Parque 10 de Novêmbro
Fone: 192121235721 I 2123-6i731 I 2123-6778
Mânaus -AM - CEP: 69.05GO30
web: www.ipaam,am.gov.br

IPAAM

Ponto Latitude Longitude Ponto Longitude
P0l 03"01'4.3 l7*s 60.03'42.3 t"W P04 03"01'l,45"s 60.03'40,60*w
P02 03"01'4,4 t"s 60'03'4r,34"W P05 03.01'1.28"s 60'03'42.21"W
P03 03"01'4,58"S 60.03'39.73"W P06 03"01'l.l8"s 60'03'43.18"W
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LICENÇA AM Bt ENTAL UNrCA DE SUPRESSÃO VnC Bra,L N.' 21812022

USO ALTERNATIVO DO SOLO - UAS

Lâtitude



RESTRIÇÔES E/OU CONDICIONANTES DE VÀLDADE DESTA LTCENÇA: LAU-SV N.'2I8D022

l. O pedido de licenciamento e a respectiva çoncessão da mesma, só terá validade quando publicada ôifuio Oficial do

Estado, periódico regional local ou local de grandç circulação, em meio elebônico de comunicação mantido pclo

IPAAM, ou nos murais das Prcfeituas e Cámaras Municipais, conforme art.24, da Lei n.3.785 de 24 dejulho de 2012:

2. A solicitação da renovação da Licença AmbieDtal.Única devsú scr requerida num prazo minimo dc 120 dias, antes do

vencimenlo, confoÍm€ aÍ.23, da Lei no.3.785 do 24 dejulho de 2012;
3. Toda s qualquer modiÍicação introduzida no projeto após a emissão da Licenp implicará na sua automática

invalidação, devendo ser solicitada nova Lic€nça com ônus para o inter€ssado;

4. Esta Licença é válida apenas para a loc,alização, aüvidade e finalidade çonstante na mesm4 devendo o interessado

requercr ao IPAÁM nova Licença quando houver mudança de qualquer um destes itens;

5. Esta Licença não dispeDsâ e nem substitui neúum documento €xigido pela Lcgislação Federat, Estadual e Municipal;
6. A presente Autorizaçâo de Suprsssão Vegetal - ASV cstá sendo concedida com base nas infomaçôes con§tantes no

processo no 1717nO2149
?. Qüatrdo da intervençno em Árca de Prcscrvação Permrnerte - APP o ioterossrdo dcverí solicit r a devida

anuência;
8. Proteger a fauna confome €stabelecido nas Leis n. 5.197167;

9. Fica proibida a comercialização e o tansporte do material lenhoso oriundo do corte das espécies protegidas na forma

da Lei:
l0- Realizar durante o pe odo de supressão vegetâl as medidas preventivas emitigadoras dos impactos rela.ionados fauna

silvestre;
I l. Manter integml as r(reas de Preservação PelmaDente, conforme estabelecido aLein." 12.651112 e 12.'12'll20l2;

12. Proteger o solo e os cursos d'água dâ contaminação por substâncias tóxicas (combustiveis, óleos, graxas, insetiçidas,

agotóxiços, tintas e ouúos);
13. Em caso'de nova solicitaçâo, o executor deve apresentar relatório parcial da supressâo da vegelaçâo com a respectiva

ÁRT do profissional habilitado contendo as seguintes informações: número de individuos retirados, ároa suprimidq
ár€a a ser suprimid4 volume em m', comprovação da destinação do material vegetal já suprimido, coordenadas

g€ogúficas, registro fotográÍico e outras informaçõe§ p§íiÍrentes no prazo de validade da lic€nça
14. Fica proibida a int€rrupçâo dos cursos d'água, quando da construção das vias de aaesso pam transposiçâo oa árell;

15. Em caso de doação da lçúa ora autorizadq obrigató.ir à homologrção do pátioi
16. Esta Licença Ambienta.l Única - LAU de Autorização de Uso Altcmativo do Solo - UAS autoriza §omente a extração

das espécies presentes no invenüírio florestal;
17. Fica expiessamente proibid o o coíe da ?nl,diroba (Caropa guiorcnsis: Carapa praense) e copuba (Copaifera

trapezifolia hayne; Copaifera reticulata: Copaifera multljuga), de acordo com o DecrÊto Estadual n 25.0,14105;

18. Não sâo passíveis de exploração para Íins madeirefuos a Crstúheirr (BeÍlholletia ucerts) e r Seringueira (Heuea

spp.), em florcstas naturais, primitivas ou regeneradas, conforme estabelec€ o Decreto Fed€ral n" 5.975106.

19. O executor deve apresentar relatório de execução da supressão da vegetaçâo com a reslcctiva ART do profissional

habilitado contendo as seguintesinfomações: número de individuos retirados, volume em m', comprovaçâo da

destinaçêo do material vegetal, coordenadas geogúÍicas, registro fotoffico e outras informagões peíinêntes no prazo

de validade da licença
20. Estâ auúorização para suprcssão da vegetaçâo é para uma área correspond€nte a 0,74 hs. '
2l . Não é permitida a realizaçâo de qüeimada na tuea objeto desta autorização.

22. Deverá ser aprçse ado no prazo de um ano o relatório de execução de plantio e monitordmento de mudas de Ândiroba
totalizando 64 mudas, (na proponÉo 8:1, ou sej4 para cada indivíduo suprimido devem ser plantadas 08 damesma

espécie), contendo registro fotogÍáfico do plantio e das coordenadas geográÍicas da área a ser contemplada
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I\rEREssADo: MM Participações Empreendimentos Ltda.

ENDEREÇo pARÁ coRREspoxoÊxcra: Rua Beija Flor Vermelho, Lote 05, Quadra 05,
Tarumã, Manaus-AM.

CNPJ/CPF: 14.032.29810001-26 PRocEsso N.':171712021-69

Manaus-AM, 0 7 OUT

nl n Souto C. Junior
Gere no exercício da Diretoria Técnica

Av. Mario Ypiranga MonteiÍo, 3280 - Parque '10 de Novembro
Fone. (9212123ô72't t 2'123-6731 I 2123-6774
Manaus - AM - CEP: 69.050-030
w6b: www.ipaam.am.govbr

ffi)
Julisno Marcos Velàts
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