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LICENÇA AMBIENTAL UNICA - LAU No 253/17-02

o rNsrrruro ne rnornçÃo AMBTENTAL Do AMAZoNAS - IrAAM,
no uso das atribuições que lhe confere a Lei ne 3.785 de 24 de Julho de 2012, expede a
presente Licença que autoriza a:

INrf,REssADo: Wood Decor Comércio de Móveis e Arbfatos de Madeira Eireli.

ENDEREÇo pARÂ coRREspoxoÊxcr.l: Rua Visconde de Utinga, no 153, Flores,
Manaus-AM

ArrvÍDADE: lndústria Madeireira - Depósito de Madeira

LocALrzAÇÃo DA ArrvrDADE: Rua Visconde de Utinga, no 153, Flores, nas
coordenadas geográficas 03"03'16,30"S e 59'59'37,54'W (Datum SIRGAS 2000),
Manaus - AM.

FTNALTDADE: Autorizar o funcionamento de um depósito de madeira beneficiada,
carvão, móveis e artefatos de madeira.

PoTENCTAL PoLUTDoR/DEGRADlnon: Pequeno

PRÂzo DE VALTDADE DESTA LrcENÇA: 03 ANos.

Atenção:

PoRrE: Pequeno

Est licença é compostr de 19 restrlçõê3 doü condições constantes no verso, cujo tlio
cumprimetrto/rtendimetrto sujeitrí 8 sü, invrlideçío e/ou as pcnrlidedes previstrs em normas.
Esta licetrça nâo comprova trcm sübstitui o documetrto de pÍopúedrde, de possc ou de domínio do
imóvel.
Estr liceDça deve pcrmatrecer na localizâção ds rtividede e exposts de forma visível (frente e yerso).

CNPJ/CPF: 27 .262.549 I 0001 -00

Foxr: (92) 99127-3006

REGrsrRo No IPAAM: 1012.0717

IxscnrÇÀo Esuoull: 05.390.1 70-3

FAx:

PRocEsso Ne: 87 89 12022- I I
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RESTRIÇÔES E/OU CONDIÇÔES DE VALIDADE DE§TA LICENÇA - LAU N'2$/T7-02

l. O pedido de licenciamento c a r€spectiva corccssâo da m€sm4 só terá validadc quanú publicada Diário Oficial do
Estado, periódico regional local ou local de glande circulação, em meio eletrônico de comunicação mantido pclo
IPAÂM, ou nos murais das Prefçituras e CâmaÍÀs Municipai§, coÍrforme aÍt.24, da ki n".3.785 dc 24 de julho de

2012:
2. A solicitaçâo da renovaçâo da Licença Aobientâl deveÉ ser requerida num prazo mÍaimo de 120 dis§, antes do

vencimetrto, conforme aí.23, da Lei 0'.3.785 de 24 dejulho de 2012;
3. A presente Licençâ esü sendo conc€dida com base nas informações constaat€s no procB3o n". 8789/2022-18.
4. Toda e qualqüer modiÍicação intÍoduzida no projcto após I emissão da Lic.ença implicará na sua altomática

invalidaçâo, devendo s€r solicitada nova Licenç4 com ônus para o intercssado,
5. Esta Liceíça é válida apenas para a localização, atividade e finalidade constante na mesmÀ devsndo o intcressado

requerer ao IPAAM nova Licença quando houver mudança de qualquer um d€stes itens.
6. Esta Licença não disp€nsa c nem substitui nenhum documento exigido p€la Legislação Fedcral. Estadual e

Municipal.
7. Esta Licflça nâo dispensa c ncm substitui neúum doçumsÍrto cxigido pela t egislação Fcdcral, Estadual e

Municipal.
8. Cumprir com as medidas de mi[imização dos impactos descritos no Projcto dc Implantaçâo.
9. AdotaÍ o sistema eletrônico de controle dc produtos florestais (sistema DOF) para a entrada e saÍda de matéÍia prima

florestal, iíformando a destinação final para operações que resultam na saÍda do prodúo floresral do fluxo de
confole, mediante a sua utilizaçâo ou aplicaçâo final, para efeito de atualização conúbiljunto ao Sistcmê DOF.

10. QualqueÍ pesso4 flsica ou juridica, que explorc, industrialize, bencficie, utilize e consuma produtos e subprodutos
florestais esú obÍigado a compÍovaÍ a legalidadc de sua origem (Aí. l0 da Lei 2.41619ó) devendo manter em
aÍquivo na empresa o romancio dos produtos" DOF e rgspe.tivas Notas Fiscais, além dc manter a maléÍia prims
organizada por tipo e cspécic, objaivando a rÀstreabilidade e confeÍêncis duraÍte as op€rasi€s de monito.smcnlo e
fiscalizaçâo de forma a permitir o rastreàmento da madcira.

I l. O volume ffsico dos produtos flor€stais contabilizados no Pálio deve ser uma representação fiel do saldo no sistema,

devendo o usuário realizar o conEole e manúer atualizado os seus estoques diariamente, s€ndo a admitids variação de

até I 07o (dez por cenlo) nes dimensões das peças dc madeira serrafu desde que não ultapassê I 0olo (dez por cento)
do volume total em estoque ou €Ín carg4 cstando o usuário sujçito às san@es prsvistas na legislação ambiental em

caso de desconformidade entrc os saldos contabilizados c as quantidades dos estoques fisicos existentes.

12. Eventuais divergêDcias coolábeis, inclusive prov«ricntes de pêrdas residuais em transpoíe ou annazÉnagem,

incêndios, iotempéries e outrí§, dcvcÍeo scr imediatamerte informadas ao órgâo ambiental comp€úente quc,

mediante análise do mérito, promovcrá os devidos ajusÍes administralivos, sem prejuízo de evcntuais sanções

administrativas cabíveig em caso de comprovada conduta irregülaÍ por partc do usuáÍio.
13. Manter atualizadas diariamente as tab€las de romaÍreio, apresontando-as aos órgãqs anbientais competcntes duiaÍIte

as viíorias técnicas e Íiscalizaçôes.
14. Dcverâo constü no romaneio no mÍnimo, produto, nomç vulgar, espécig espcssura, largur4 comprimento, númçro

de peças. volume método ométrico
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Deverão. obrigatoriamentc. acompanhar o transpone dos produtos e subprodutos o DOF. Nota Fiscal e o romaneio
para conferência pelo destinatário, bem como de equipes de fiscalização.
A entrada ou saida de matéria prima do empreendimento cujo transporte seja considerado econômica ou
logisticamente inviável deverá ser devidamente justificada.
lndlcios de comercialização irregular de créditos no sistema DOF constatados por meio de acompanhamento do

sistema DOF. monitoramento remoto ou de vistoriaVfiscalizaçâo podem acarretar na suspensão do pátio.

Con,irmados os indicios de comercialização i.regular de créditos no sistema DOF seá proc€dido o cancelamento da

Licença Ambiental Única - LAU.
O dctcntor e o responsável técnico do empreendimento se sujeitam as sançôes administrativas na medida de sua

culpabilidade.
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