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GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

«>rrurtri v-ré
LICENÇA AMBIENTAL úNtcl DE supREssÃo vncnralN.. z2uzo22

INTEREssADo: Mall PaÉicipações Ltda.

ENDEREÇo pARÂ coRREsporoÊncr,t: Av. Coronel Teixeira, n" 6225, Lote 01, Ponta
Negra, Manaus-AM.

CNPJ/CPF: 26.833.70471000í -39 INscRtÇÃo ESTADUAL:

Fono: (92) 2101-5800/99126-8161 Lk 13212022

REGTSTRoNoIPAAM: 1012.23í3 PRocEssoN.":105712021-16

Ánrl r srn supnruro,l: 1,9 ha

nloos »o Ittóvurtrnnrxo:
LocaLrzlçÃo: Av. Coronel Teixeira, n' 6225, Lote 01, Ponta Negra, Manaus-AM.

FINÂLTDADE: Autorizar a supressão da vegetaçâo para implantação de um Shopping
Center, em uma área de 1,9ha, conforme Licença de lnstalação/ IPAAMIN'13212022.

Coonorn,rnls Gpocn"{prcas ol Ánol on vrcrrAÇÃo A sER supRJtrrDA:

VoLIME AlroRrzADo: 125,97 (st) de lenha

PRAZO DE VALIDADE DESTA AUTORIZAÇÃO: OI ANO

Manaus-AM, ü 7 TM

Rosa Ma liveira Geisller Juliano Marcos nte de Souzâ
Di Técnica Diretor Pres

IM PORTANTE:
. Fica arpressrmente p.oibidp o tr.nrporte do m.teri.l, 3cm o Dôcultrcnto dc Origenr Florestal - DOF
o O uso inegular desta LAU implica na sua invalidaçâo, bem como nas sanções previstas na legislação;
. Este Documento não çontém cmendas ou ÍasuEs;
. Este Documento dcve permanecer no local da exploração pala efcito de fiscalizâfão (freme e verso)
o O volume autorizado nâo quita volume pendentc de reposição florestal;
. Os dados técnicos do projeto são de inteira Íesponsabilidadc do responúvel técnico

--/

túr§iâ

Av. Mario Ypiranga Monteiro, 3280 - Parque '10 de Novembro
Fone: (92\ 2123..6721 t 21234731 I 2123..ô778
Mânaus - AM - CEP: 69.050030
web: www.ipaam.am.gov.br

IPAAM

VERTICES LATITUDE LONGITUDE VERTICES LONG ITU DE
P-0r 3"5',8.3380"S 60.4'14.6479"W P-09 3'5',8.9823"S 60.4', 16.5332"W
P-02 3"5',8.741 1"S 60'4'14.6468"W P-10 3'5'.2.4402"5 60"4',16.2679"W
P-OJ 60.4',14.934t"W P-I I 3"5',2.5604"S 60"4'l1.8512"W
P-04 3'5',8.3964"5 60"4't4.9227"W P-20 3"5',4.3932"S 60"4'12.4361"W
P-05 3"5',8.3969"5 60"4',15.1289"W P-26 3.5'6.4355"S 60"4' 11.',7374"\/
P-06 3"5',E.1691"S 60.4',16.023 t"W P-28 3.5'6.7875"S 60"4',t2.0229"W
P-07 3"s'8.1806"S 60'4',16.023 t"W P-31 3'5',6.4466"S 60'4'13.6879"W
P-08 3"5',8.0382"S 60"4'r 5.9029"W

IÍ§dnrto dc PÍoteção Âmbt nrrl
do^oazona3

LATITUDE

3.5'8.4079"S



RESTRIÇÔES E/OU CONDICIONANTES DE VALIDADE DESTA LICENÇA: LAU-SV N." 22112022

l. O pedido de licenciamento e a respectiva concessão da mesma, só terá validade quando publicada
Diário Oficial do Estâdo, periódico regional local ou local de grande circulação, em meio eletrônico
de comunicação mantido p€lo IPAAM, ou nos murais das Prefeiturâs e Câmaras Municipais,
conforme art.24. da Lei n.3.785 de 24 dejulho de 2012:

2. A solicitação dâ renovação da Licença Ambiental Unica deverá ser requerida num prazo mínimo
de 120 dias; antes do vencimento, conforme art.23, da Lei n".3.785 de 24 & julho de 2012:'

3. Toda e qualquer modificação inhoduzida no projeto após a emissão da Licença implicará na sua

automática invalidação, devendo ser solicitada nova Licenç4 com ônus para o interessado;
4. Esta Licença é vàlida 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 Aúorização de Supressão Vegetal - ASV está sendo concedida com base nas

informações constantes no processo no l0s7n02l-16.
7. Fica proibida a comercialização e o transporte do material lenhoso oriundo do corte das espécies

pÍotegidas na forma da Lei;
8. Manter integral as Áreas de Preservação Permanente, conforme estabelecido a Lei n.' 12.651112 e

12.727/20t2;
9. Proteger o solo e os cursos d'água da contaminação por substâncias tóxicas (combustÍveis, óleos,

graxas, inseticidas, agÍotóxicos, tintas e outros);
10. Em caso de nova solicitação de renovação, o executoÍ deverá apresentaÍ relatório patcial da

supr€ssão da vegetação çom a respectiva ART do profissional habilitado contendo as seguintes
informações: número de indivíduos retirados, área suprimida, área a ser suprimid4 volume em m3.

comprovaçâo da destinação do malerial vegetal já suprimido, coordenadas geográficas, registro
fotogúfico e outras informações p€rtinentes no prazo d€ validade da Licença,

ll. Fica proibida a interrupção dos cursos d'águ4 quando da construção das vias de acesso parâ

transposição na áreai
12. Em caso de doaçâo da lenha ora autorizada" obrigatória à bomologaçío do pátio;
13. Esta Licença Ambiental Unica - LAU de Autorização de Supressão Vegetal - ASV, autoriza

somente â extração das espécies e volumetriâs listadas.
14. Fica expressamente proibido o corte da rndiioba (Campa guionensis; Ca?apa paruense) e

coptíbt (Copalfera trapeülolia haynei Copaifera rctic ata; Copàifera multiiuga\, de acordo

com o Decreto Estadual n 25.044/05;
15. Não são passíveis de exploração para fins madeireiros a Castânbeira (Beahollaia excelsa) e t

Seringueira (rIIeved spp.), em florestas naturais, primitivas ou regeneradas, conforme estabelece o
Decreto Federal n" 5.975106.

16. Esta autorizaçâo para supressão vegetal é para uma área correspondente à 1,9 ha.

17. O interessado deve apresentar o relatório final da atividade da supressão vegetal com a respectiva

ART do profissional habilitado, contendo as seguintes informações: número de indivíduos rctirados,

volume em m3, comprovação da destinação do material vegetal, coordenadas geogúficas, registro

fotográfico e outras informações pertinentes no prazo de validade da Licença.


