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GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

LICENÇA AMBIENTAL UNICA - LAU NL35512022

O INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS - IPAÂM,
no uso das atribuições que lhe confere a Lei na 3.785 de 24 de Julho de 2012, expede a
presente Licença que autoriza a:

INrEREss.aDo: Madeireira Lenhador Comércio Varejista de Materiais de
Construção Ltda.

ENDEREÇo IARA coRREspoNDÊNCrA: Rua Cidade do Porto, n" í0, Nova Cidade,
Manaus-AM.

CNPJ/CPF: 46.195.346/0001-93 lNscruÇÀoEsr,c.ou,{L: 05.445.320-8

ForE: (92) 98487-9825 E-mltl: ashton_botelho@yahoo.com. br

REGrsrRo No IPAAM: 1012.0717 PRocEsso Ns: 735112022-12

ArrvrDADE: lndústria Madeireira - Depósito de Madeira

LocALrzAÇÃo DA ArrvtDADE: Rua Cidade do Porto, n" 10, Nova Cidade, nas
coordenadas geográficas 03'0'22,55"S e 59'58'27,59'W, Manaus -AM.

FTNALTDADE: Autorizar o funcionamento do depósito e a comercialização de madeira
serrada e/ou beneficiada.

PorENCrALPol-uroon/Decnaoenon: Pequeno PonrE: Pequeno

PRAzo DE VALTDADE DESTA LrcENÇA: 03 ANos.

Atcnção:
. Esta licença é compostr de 2l reetrições e/ou condições constantes no yerso! cüjo nâo

cumprimento/atendimento süjeitârá a sua iovalidsção doü as penslidâdes previstâs em normas.
. Esta liccnçs nâo comprova trem substitui o documento de propriedâde, de posse ou de domínio do

imóvel,
. Esta licença deve permanecer na localizâção da afiyidade e crposta de forma yisível (frente e verso).

Manaus-AM,

,

milson Souto C. Junior
Gere , no exercício da Diretoria Técnica

Av. Mario Ypirangâ Mont€iro, 3280 - Paque 10 de NovembÍo
Forci (92\ 2123Â721 I 2123-6731 I 2123-6778
Manaus - AM - CEPr 69.050-030
web: www.ipaâm.em.gov.br

Juliano Marcos ie de Souzaà
Diretor Pres

IPAAM
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Dcverao, obÍigltoÍiâmente' ôcompanhlr o Eanspone dos ptodütos e subprodutos o DOF, Nou Fi§cal e o romaneio Psra
conferência pelo d€sthatário, trcm como de equipes de fiscrlizaçâo.
Â cnEada ou ssida de nratéria prima do empÍe€ídimento cujo trallspoíc s€js consideÍâdo econôrnic{ ou logi§licâmente inviável

deverá ser devidamente juíificâda
Indícios de comercialüâção irÍegular d€ créditos no sistema DOF coníatados por meio da aúlise dos rElatórios de atividades,

xcomp6nhamento do si§lema DOF, monitoÍâmênto Íemoto ou de vistonaífi§calizaçâo podem rcsrÍetar na suspêrBeo do pátio.

ConÍirmados os indlcios de comerciali?rçío inégulaÍ de cÍéditos no sistema DOF seú pÍoc€dido a suspensão e./ou carc€lamenlo

da Lic€nça Ambientd Únicr - LAU.
O detentoÍ e o Ícsponsável técnico do empÍeendimeolo s€ süjeitam às sanções sdminisfativls na medida do suâ culpsbilidade.

RESTRIÇÓES E/OU CONDIÇÕES DE-VALIDADT DESTA LICENÇA _ LAU N'355/2022

l. O p€dido de licênci.rmeDto e ! r€sp€ctiva concêssâo dâ mesm& ú teó vslidade quando publicâds Diário OÍici8l do Estado,

periódico ÍÊgionâl local ou local dc grsllde circulação, cm m€io eleEônico dc comunicação mantido pelo IPAÁM, ou nos muaais

drs PÍefeituhs e Câfiaras Muicipais, conforme aÍ.24, dr t€i n'.3.7t5 de 24 dejulho de 2012.
2. Idcntificar s Ârea do €mpreendimento com placa, coífonne modelo IPAAM.
3. A solicitaçÀo dâ renovação ds Licençr Ambi€nrsl dev€râ ser rcquerida num prazo mlnimo de 120 ditr, antes do veocimento,

conforme aí.23, dâ tÉi í".3.785 de 24 dejulho de 2012;
4. A pÍesente Licençs está sendo concedida com base nas iífonnsções coÍslanles oo pt'occ3() tr'.1r5112022-12.
5. Toda e qudquer modific€ção üúoduzida no pÍoj€to após a €missão da Licençs implicârú na su8 sulomáticâ irvalidaçao, devcndo

s€Í solicitads nova Licença, com ônu§ püs o inteÍlssado.
6. Esta Licença é válids apenas psra s locÀlizàção, atividadc e finalidâde constaíle na mesm& devendo o iüteaessado Íequer€Í ao

IPAAM noyâ Licença quardo houvcr mudança de qualqu€Í üm desles itens.
7. Estâ Licença íão dispensa e nem subíitui neúum documênto exigido pelâ Legislaçao Fedeml, Esladusl e Municipal.
t. CumpriÍ com as me-didas de minimizâção dos impactos descÍitos no Projeto d€ Implsntsção.
9. O aÍmaze[smenlo lemÍroníLrio dos resíduos do empreendimento deveá s€Í r€âlizrdo em local âpÍopriado e dcstinâdos, confoÍme

Plano dc Cer.ncirmeDto de Reslduos Sólidos IÍdustriais - PGRSI simplificado aprovado pelo lPÁÁM, até que sejâ Íealizrda a

destinaçâo dos mcsmos.
lO. É pÍoibido o hIçrmeíto de r€slduos in natura, por tempo inddeÍmhado, e su! queiDa a ceu abeno ou em Í€cipientes. instalsções

e equipamertos úo licenciados pala essa Íinslidrdc ou em desacordo com o pÍojeto aprovâdo.
I l- Adot& o sistema eletiônico dc contÍol€ de produtos floÍestais (sistems DOF) pam a €Dtrtrda e sôlda de matéria prims ÍloÍe§al,

inclusive os Íesiduos induslriais (exceto seÍagem), informaÍdo ainda: a) a deslinsçeo fmsl paÍr opeÍações quc Íesultrm na sâldô

do produto floaestal do Íluxo de conuole, medisnte s sur utilizaçâo ou aplicsção final, ou pela taarsfoÍnrr{io em pÍoduto âcabado

paia efeito dc atuslü!çáo coalábil junto ao Siíems DOF.
12. QrslqueÍ pessoa, fisica oujuridica, que exploÍe, industrirlize, bêneficic, utilize c consums pÍodutos e sübptodutos floÍ€stsis esú

obrigado a compÍovar a legalidldc de suâ origem (Aí. l0 da Lei 2-4tól96) devendo marter em stquivo.Â cmpÍesâ o romaneio
dos prodúos. DOF e Íespectivrs Notâs Fiscais, além de Ínsntcr a mrléris prima organiz8da poÍ iipo e especie, objetivândo â

râstreabilidade e confeÍência durante ss operações de moÍitoÍaheoto e fiscaliz!ção de forma a parmitiÍ o mstrÊamento da madeiÍs

dcsde a suâ localizaçâo na floa€sia.

13. O volumg flsico dos prcdutos Ilorestais contabilizsdos no Pálio dev€ seÍ urna represent!çào fisl do saldo no sistema DOF,

devendo o usuário realizaÍ o conúole e manteÍ atualizado os seus estoques dilriamente, sondo a admitidâ varisção de slé l0%
(dez poÍ cênto) nss dimensõ€s drs poçrs de madeiÉ serrddâ, desde qüç úo ultrapsss€ l07o (daz poÍ cento) do volune total em

estoque ou em carga, estando o usúÍio sujeito à sanções pÍ€vistâs na leSislsçào smbientâl em csso de descoofoímidade entre os

saldos c.ntabilizado6 e as quantidâdcs dos estoques ísicos existentes.

14. Eventuâis diveÍgênciss conúbeis, ioclusive proveíienles de pe.das Ícsiduais em Íanspoíc ou armszoÍagem, incêndios,

intemÉnes G outras, deveÉo saÍ imediatameíte infoÍmadas ao TPAAM que, mediante análise do méíto, promoverâ os devido§

sjui{es administrativos, sem pÍajulzo de evenluais sançõcs sdminisÍativas cabiveis, em csso de compÍovada coíduta irregulsÍ por

psrle do usuário.
15. ManreÍ stuatizrdas diariamente .s tibchs de rornaDêio, apÍ€seoÍando-rs aos óagãos ambientlis competetrtes dudntc ss vistori&§

lécnicas c fisaalizrções.
16. DeveÍão conslar no romatreio rc minimo, Foduto, nomê vulgar, espeaic, 6pessur4 lügura, compriheÍto, íúmeÍo d€ p€ças,


