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LICENÇA AMBIENTAL ÚNICA - LAU Nq 746113-03 2" Alteração

O INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS - IPAAM.
no uso das atribuições que lhe confere a Lei nq 3.785 de 24 de Julho de 2012, expede a

presente Licença que autoriza a:

INrEREss.{Do: Siqueira Comércio Varejista de Madeiras Ltda.

ENDEREÇo eARA coRRESpoNDÊNcrA: Rua Transamazônica, no 1400, São Domingos
Sávio, Humaitá-AM

CNPJ/CPF: 18.453.587/000í-50 INScRIÇÃoEsrloual: 05.340.573-0

Forrrr: (97) 984í 1-í873 Eullr,: vinero956@gmail.com

REGrsrRo No IPAAtrí:.0702.0717 PRocEsso Nq: 3503/T/13

Arr!'IDADE: lndústria Madeireira

LocALrzAÇÃo DA ArrvrDADE: Rua Transamazônica, no 1400, São Domingos Sávio,
nas coordenadas geográficas: P1 07"30'15,0"S e 63"0í'46,3'W, Humaitá - AM.

FINALIDADE: Autorizar o depósito para venda de madeira beneficiada.

PorrncrALPolurDoR"/DEGRADroon: Pequeno Ponrr: Pequeno

PRAzo DE vALrDn»B orsre LlcpttlÇl: 235 »Lls.

A ten ção:
. Esta licença é composta de 20 restrições e/ou condições constrDtes tro verso, cujo nâo

cumprimento/at€ndimento sujeitârá s suâ invâlidâção e/ou as penrlidades prcvistas em normrs.
. Esta licença nio comprova nem substitui o documento de propriedâde, de posse ou de domínio do

imóvel.
. Estâ liccrça deve permanecer nr locâlizaçâo dâ atividâde e expostr de forma visível lfrente õerso).

Manaus-AM, 17 de Janeiro de 2022

Wand Salgado do N mento Juliano Marcos de Souza
Di ria Técnica Dirêtor P nte
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RESTRTÇÕES E/OU CONDIÇÔES DE VALIDADE DESTA LTCENÇA - LAU N" 746113-03 2'Atrerâção

l. O pedido de lic€nçiamenlo e a respeç1iva conccssão da mesma. só terá validade quando publicada Diário OÍicial
do Estado, periódico regional local ou locâl de grande circulaçâo, em meio eletrônico de comunicaçâo mantido pelo
lPAAIvl, ou nos murais das Prefeituras e Câmaras Municipais, çonforme aí.24. da Lei no.3.785 de 24 de julho de
20t2:'

2. tdentificaÍ a á,Íea do empreendimenlo com placa, conforme modelo IPAAM.
3. A solicitaçâo da rcnova{ão da Licença Ambiental deveÍá ser requcrida num prazo minimo dç 120 dirs, antes do

, vetrcimento, conforme aÍL23, da Lei n".3.785 de 24 dejulho de 2012i
4. A pr€sente Lic.nça sstá sendo concedida com base nas informaçõ€s constantes no pÍocaso o". 3í)yT^)3,
5. Toda e qualquer modiÍicsçâo introduzida no projeto após a emissão da Liccnça implicaná na sua automáüca

invalidação, devendo ser solicitada nova Licenç4 com ônus para o intcressado.
ó. Esta Lic.€nça é válida apenas para a localização, atividade e finalidad€ constantc na mcsmq devendo o iateressado

requcÍEr ao IPAAM no'va Liccnça quando houvcr mudança de qualquer um dcstes itens.
7. Estâ Liccnça llão dispeDsa e nem substitui nenhum documento exigido çrla Legisla{ão Fêderal, Estadual e

Municipal.
8. Cumprir com as mcdidas dc minimização dos impactos descritos no Proj€to de lmplantaçâo.
9, Adotff o sistema eleÍônico de confole de produtos flores{ais (sistema DOF) paÍa a enrada e saída de matéria

prima florestal, inclusive os resíduos indusriais (exceto serragem), informando ainda: a) a conversâo de produtos
florcstais por meio do proc€ssamento industrial oü proc€sso semimecanizado. respeitando os limitcs náximos d€

coeficiente de rendim€nto volumétrico; b) a destinasão final para operaçôes que resultam na saída do produto
floÍcstal do Íluxo de controlc, mediante a sua utilização ou aplicaçào final, ou pela transfoÍmação cE pÍoduto
acabado para cfeito dc analizaçAo contábil junto ao Sistema DOF-

10. Qualqua pessoa fisica ou jurídica, que explore, industrialize, beneÍicie, utilize e consuma produtos e subprodutos
Ílorestaig está obrigado a comprovar a lcgalidade de sua origem (aÍ. l0e da Lei n" 2.41ó196).

I l. O volume ffsiço dos produlos florestais çontabilizados no Ptuio deve s€r uma representação fiel do saldo no sistema
DOF, devendo o usuário realizü o conaole e mantq atuâlizado os seus estoques diaÍiaÍnento, sendo a admitida
variação de alé l0% (dez por cento) nas dimensões das peças de madeira serrada, dcsde que não ulrapass€ l0olo

(dez gor cento) do volumc total em estoque ou em cargê, estando o usuário sujeito às sanções previstas na
legislação ambiental €m caso de dêsconformidade entre os saldos contabilizados c as quantidades dos cstoquçs
ffsicos existentes.

12. Evertuais divergências contábeis, inclusive provonientes de pcrdas residuais em ransporte ou ÍIrmzvcnagem,
incêndios, intempéries e outÍas, deverão ser imcdiatamente informadas ao IPAAM que, mcdialt€ aniíliss do mérito.
pÍomoverá os devidos ajustes administrativos, sem prejuizo de eventuais saÍçôes adminisfativas cabíveis, em caso
de comprovada conduta irrcgular por paíe do usuário.

13. Manter atualizadss diariam€nte as tab€las de romaneio, apresentando-as aos órgãos ambientais competentes dunnte
as vistorias técnicas e fisçalizações.

14. Deverâo constar no romaneio no mlnimo. lamanho do saco so uantidade. volume e duto

15.

16.

t1.

18.

19.

20.

Deverào. obrigatoriamente. acompanhar o transporte dos produtos e subprodutos o DOF. Nota Fiscal. e o romaneio
para conferência pelo destinatfuio. bem como de equipes dç fiscalizaçào.
A entrada ou saida de matéria prima do empreendimento cujo transpone seja consideÍado econômica ou
logisticamente inviável deverá ser devidamente justilicada.
Indicios de comercialização irregular de créditos no sistema DOF' constatados por meio da análise dos relatórios de

atividades. acompanhamento do sistema DOF. monitoramento remoto ou dc vistorias/fiscalizaçâo podem acarretü
na suspensão do pátio.

Confirmados os indicios de comercializaçào ir.egular de créditos no sistema DOF será procedido a suspensão e/ou

cancelamento da Licença de Operação.
O detentor e o responsável técnico do empreendimento se sujeitam às sanções administrativas na medida de sua

culpabilidade.
A concessão dest. Liccr!ça invslida qualquer outro documeÍrto expedido pelo IPAAM, pâra autorizáçâo da
rtividrde r que s lltcsma se refere.
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