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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 39/2018
Processo nº 02001.019139/2018-80
A Diretora de Qualidade Ambiental - com fundamento no que dispõem o art. 62 da Portaria MMA
nº 341, de 31 de agosto de 2011 (DOU de 01/09/2011), e os artigos 2º e 3º da Lei nº 10.650, de 6 de abril
de 2003 (DOU de 17/04/2004), e considerando a vigência da Instrução Normativa nº 11, de 13 de abril de
2018 e da Instrução Normativa nº 12, de 13 de abril de 2018,
- COMUNICA às pessoas físicas e jurídicas inscritas no Cadastro Técnico Federal de Atividades
Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF/APP, com declaração das
atividades abaixo, que o Ibama procederá, de ofício, a auditagem nos dados cadastrais, de forma a inserir
a data de término da atividade em 29/06/2018, conforme a Tabela de Atividades do CTF/APP - Anexo I
da IN nº 6, de 2013, alterada pela IN nº 11, de 2018.
.

.

Código - descrição da atividade

Comunicado

21-4 - Análises laboratoriais

O Ibama vai inserir de ofício a data de término da atividade em
29/06/2018.

As pessoas inscritas nessas atividades podem acessar seu Cadastro, a qualquer momento, para
inserir outras atividades que sejam enquadráveis na Tabela de Atividades do CTF/APP - Anexo I da IN nº
6, de 2013, alterada pela IN nº 11, de 2018.
JACIMARA GUERRA MACHADO
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 40/2018
Processo nº 02001.019139/2018-80
A Diretora de Qualidade Ambiental - com fundamento no que dispõem o art. 62 da Portaria MMA
nº 341, de 31 de agosto de 2011 (DOU de 01/09/2011), e os artigos 2º e 3º da Lei nº 10.650, de 6 de abril
de 2003 (DOU de 17/04/2004), e considerando a vigência da Instrução Normativa nº 11, de 13 de abril de
2018 e da Instrução Normativa nº 12, de 13 de abril de 2018,
- COMUNICA às pessoas físicas e jurídicas inscritas no Cadastro Técnico Federal de Atividades
Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF/APP, com declaração das
atividades abaixo, que o Ibama procederá, de ofício, a auditagem nos dados cadastrais, de forma a inserir
a data de término da atividade em 29/06/2018, conforme a Tabela de Atividades do CTF/APP - Anexo I
da IN nº 6, de 2013, alterada pela IN nº 11, de 2018.
.

.

Código - descrição da atividade

Comunicado

21-25 - Análises laboratoriais - uso de mercúrio metálico

O Ibama vai inserir de ofício a data de término da atividade em
29/06/2018.

.

.

Processo nº 02001.019139/2018-80
A Diretora de Qualidade Ambiental - com fundamento no que dispõem o art. 62 da Portaria MMA
nº 341, de 31 de agosto de 2011 (DOU de 01/09/2011), e os artigos 2º e 3º da Lei nº 10.650, de 6 de abril
de 2003 (DOU de 17/04/2004), e considerando a vigência da Instrução Normativa nº 05, de 14 de fevereiro
de 2018, publicada no DOU em 16 de fevereiro de 2018, da Instrução Normativa nº 11, de 13 de abril de
2018 e da Instrução Normativa nº 12, de 13 de abril de 2018,
- COMUNICA às pessoas físicas inscritas no Cadastro Técnico Federal de Atividades
Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF/APP, com declaração da atividade
abaixo, que o Ibama procederá, de ofício, a auditagem nos dados cadastrais, de forma a inserir a data de
término da atividade em 29/06/2018, conforme a Tabela de Atividades do CTF/APP - Anexo I da IN nº
6, de 2013, alterada pela IN nº 11, de 2018.
- NOTIFICA as pessoas jurídicas inscritas no Cadastro Técnico Federal de Atividades
Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF/APP, com declaração da atividade
abaixo, para, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, regularizarem a declaração de sua atividade, conforme
novo conceito de usuário (na forma da tabela abaixo) - Art. 2º da IN nº 05, de 16/02/2018. Após este
prazo, o Ibama procederá, de ofício, a auditagem nos dados cadastrais, de forma a inserir a data de término
da atividade em 16/02/2018.

Comunicado

Código - descrição da atividade

Comunicado

22-9 - Sondagem e perfuração de poços tubulares (arte- O Ibama vai inserir de ofício a data de término da atividade em
sianos)
29/06/2018.

As pessoas inscritas nessas atividades podem acessar seu Cadastro, a qualquer momento, para
inserir outras atividades que sejam enquadráveis na Tabela de Atividades do CTF/APP - Anexo I da IN nº
6, de 2013, alterada pela IN nº 11, de 2018.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 43/2018

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 05302018082400109

O Ibama vai inserir de ofício a data de término da atividade em 16/02/2018 publicação
IN Ibama nº 5, de 2018)

JACIMARA GUERRA MACHADO

SUPERINTENDÊNCIA NO AMAZONAS
EDITAL DE NOTIFICACÃO
O Núcleo de Fiscalização-NUFIS e Superintendente do IBAMA no Estado do Amazonas, no uso
de suas atribuições legais, pelo presente Edital NOTIFICA os interessados abaixo relacionados, que por se
encontrarem em lugar incerto e não sabido, não procurados, e/ou recusado o recebimento, e/ou recebidos
por terceiros, referente ao Auto de Infração, abaixo descrito, sendo que o autuado tem o prazo de vinte (20)
dias, a partir da publicação do presente, para pagar a multa com desconto de 30% (trinta por cento) ou
apresentar defesa, conforme dispõe a legislação vigente.
.

.

.

.

.

Processo nº 02001.019139/2018-80
A Diretora de Qualidade Ambiental - com fundamento no que dispõem o art. 62 da Portaria MMA
nº 341, de 31 de agosto de 2011 (DOU de 01/09/2011), e os artigos 2º e 3º da Lei nº 10.650, de 6 de abril
de 2003 (DOU de 17/04/2004), e considerando a vigência da Instrução Normativa nº 05, de 14 de fevereiro

Comunicado às pessoas físicas:

As pessoas inscritas nessas atividades podem acessar seu Cadastro, a qualquer momento, para
inserir outras atividades que sejam enquadráveis na Tabela de Atividades do CTF/APP - Anexo I da IN nº
6, de 2013, alterada pela IN nº 11, de 2018.

.

JACIMARA GUERRA MACHADO

21-3
Utilização
de
da
substâncias
controladas
pelo
Protocolo
de
Montreal

comercializador de quaisquer das substâncias controladas, bem como os centros de regeneração e de incineração.
Vencido o prazo determinado neste Edital, o Ibama realizará, de ofício, o encerramento dessa atividade nos cadastros das pessoas
que não se enquadrarem no novo conceito, com data de término em 16/02/2018, sem prejuízo de apuração de infração ambiental
pela omissão de informações ambientais ou declaração falsa em sistema oficial de controle, na forma da legislação ambiental
vigente.

JACIMARA GUERRA MACHADO

.

Comunicado/Notificação

O Ibama solicita que, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, regularizem a declaração de
sua atividade, sendo que devem permanecer inscritos nessa atividade apenas as pessoas jurídicas
que se enquadrem no novo conceito de "usuário" previsto no Art. 2 da IN nº 05, de 2018: Usuário
é toda pessoa jurídica que utiliza substância controlada como matéria-prima no processo
produtivo, na manufatura de equipamentos, tratamento fitossanitário para fins de exportação e
importação e em usos laboratoriais, farmacêutico, laboratorial e esterilizante médico-hospitalar,
análises químicas e solvente para limpeza de equipamentos e circuitos eletrônicos, para lavagem
a seco ou em produtos sob forma de aerossol. Deverão permanecer registrados no CTF todo
usuário, produtor, importador, exportador e

As pessoas inscritas nessas atividades podem acessar seu Cadastro, a qualquer momento, para
inserir outras atividades que sejam enquadráveis na Tabela de Atividades do CTF/APP - Anexo I da IN nº
6, de 2013, alterada pela IN nº 11, de 2018.

.

Código descrição
da atividade

Notificação às pessoas jurídicas:

21-26 - Utilização de mercúrio metálico para fins de amalgamação O Ibama vai inserir de ofício a data de término da atividade em
dentária
29/06/2018.

Processo nº 02001.019139/2018-80
A Diretora de Qualidade Ambiental - com fundamento no que dispõem o art. 62 da Portaria MMA
nº 341, de 31 de agosto de 2011 (DOU de 01/09/2011), e os artigos 2º e 3º da Lei nº 10.650, de 6 de abril
de 2003 (DOU de 17/04/2004), e considerando a vigência da Instrução Normativa nº 11, de 13 de abril de
2018 e da Instrução Normativa nº 12, de 13 de abril de 2018,
- COMUNICA às pessoas físicas e jurídicas inscritas no Cadastro Técnico Federal de Atividades
Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF/APP, com declaração das
atividades abaixo, que o Ibama procederá, de ofício, a auditagem nos dados cadastrais, de forma a inserir
a data de término da atividade em 29/06/2018, conforme a Tabela de Atividades do CTF/APP - Anexo I
da IN nº 6, de 2013, alterada pela IN nº 11, de 2018.

O Ibama vai inserir de ofício a data de término da atividade em 16/02/2018.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 44/2018 - DIQUA

Processo nº 02001.019139/2018-80
A Diretora de Qualidade Ambiental - com fundamento no que dispõem o art. 62 da Portaria MMA
nº 341, de 31 de agosto de 2011 (DOU de 01/09/2011), e os artigos 2º e 3º da Lei nº 10.650, de 6 de abril
de 2003 (DOU de 17/04/2004), e considerando a vigência da Instrução Normativa nº 11, de 13 de abril de
2018 e da Instrução Normativa nº 12, de 13 de abril de 2018,
- COMUNICA às pessoas físicas e jurídicas inscritas no Cadastro Técnico Federal de Atividades
Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF/APP, com declaração das
atividades abaixo, que o Ibama procederá, de ofício, a auditagem nos dados cadastrais, de forma a inserir
a data de término da atividade em 29/06/2018, conforme a Tabela de Atividades do CTF/APP - Anexo I
da IN nº 6, de 2013, alterada pela IN nº 11, de 2018.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 42/2018

Comunicado

21-1 - Reparação de aparelhos de refrigeração

JACIMARA GUERRA MACHADO

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 41/2018

Código - descrição da atividade

Código - descrição da atividade

As pessoas inscritas nessas atividades podem acessar seu Cadastro, a qualquer momento, para
inserir outras atividades que sejam enquadráveis na Tabela de Atividades do CTF/APP - Anexo I da IN nº
6, de 2013, alterada pela IN nº 11, de 2018.

JACIMARA GUERRA MACHADO

.
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de 2018, publicada no DOU em 16 de fevereiro de 2018, da Instrução Normativa nº 11, de 13 de abril de
2018, e da Instrução Normativa nº 12, de 13 de abril de 2018,
- COMUNICA às pessoas físicas e jurídicas inscritas no Cadastro Técnico Federal de Atividades
Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF/APP, com declaração das
atividades abaixo, que o Ibama procederá, de ofício, a auditagem nos dados cadastrais, de forma a inserir
a data de término da atividade em 16/02/2018, conforme a Tabela de Atividades do CTF/APP - Anexo I
da IN nº 6, de 2013, alterada pela IN nº 11, de 2018.

As pessoas inscritas nessas atividades podem acessar seu Cadastro, a qualquer momento, para
inserir outras atividades que sejam enquadráveis na Tabela de Atividades do CTF/APP - Anexo I da IN nº
6, de 2013, alterada pela IN nº 11, de 2018.
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