
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMJ}IEN1E E 
DOS RECURSOS NATURAIS RENOVA VEIS 

INSTRUÇÃO NORMATIVA_N"6, DE 22DE AGOSTO DE 2003 

O PRESIDEN'IEOO INSTITUTO BRASII..EIRO DO MEIO AM 
BIENlE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVA VEIS - IBAMA. no 
uso das atdbuíções que lhe confere o art. 24 do Anexo 1, da Estrutura Re 
~ aorováda pelo Decreto nº 4.7~p1 ~ 20 de junho de 2003, e o art 95, 
mciso VI, do Re~ IntemodoIBruvlfii aprovãdopelaPortlrià/MMA?nº 
-.230,de 14demaiode= · 
\ Considerando as · -~ da Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 
1965, e dos Decretos n""4.5 , de 13 de fevereiro de 2003 e 4.722, de 5 de 
jun4<> de 2003. resolve: 

Art. 1 ° As pessoas físicas e jurídicas detentoras de quaisquer quan 
titativos de madeira de mo~o (§wieteoiamacrophylla King), em tõra ou ser 
~1~em protccolar na Gerêacía Executiva desta A~ localizada na 
U · daFederncão de seu domicílio, ou a mais oróxima, no~ de !tinta 
dias, cootar.da data da piµilicação desta !nstruçjkiNormalIVa, ~ de 
Estoqúe, ihformando a origem, o respectivo volume e o endereço de anna 
zenamento da madeira, na forma do modelo anexo. 

: Art. 2° Os volumes de madeira declarados, na forma do art. 1 ° desta 
~ N~~1kj,~ serão considerados reirolares e aptos à comer-· 
CÍº"7"P~~ após a . · e api_ovaçãf) por esta entidade ;wtàrquica de todos os 
d~ relacionados à ori da madeira, incluindo-se: _ · _!.:;,,~~ de manejo Cta1 sustentável devidamente aprovado pelo 
órgão 

00n-~o 
atual de condução do plano de manejo florestal susteu- 

tãvel- PMFS: · 
Ill - laudo técnico da última vistoria realizada no PMFS; 
IV - declaracão de ~ento e avaj.jajio de plano de IlJ!l!zj_o 

florestal sustentável - DAAPMF anexo da Portaria 19, de 11 de abril de 2003; 
e . 

V - cõpía de todas as Declaracões de Venda de Produtos Florestais - 
DVPF e Au~ de Transporte de Produto Florestal-~. além de ou 
nos documentos cabíveis a casos ~cos. 

Parái!rafo único. Aavaliaçí\o da ori~ e dos volumes de madeira 
declarados nafónnado caput ileste artigo será realizada por uma comissão a ser 
instituída pelo IBAMA 

Art, 3° A madeira não declarada conforme as ,4;.,......;~"- desta Ins 
truçãoNoanativa será considerada irresulare oassfvelde ~ suieitando 
odettntnràs - cabíveis,na.tooiilt'l::1.!:;':i:.",.,,~~a~ 

Art. ~madeira declaradaronfurme~~""""' desta - 
N · nãofellhaori legalPhm~M.lo~~- O ~-gem~vrnua,. ~ 
e p!!SW~ AI(~ sera.adniilida esta A,-...,;~ e fins de emis- 
são deJi CTIBSpeh\ ·dade~dêque~oDecretonº . 
3.607, de~ setembro de~. a madeira consideradâ rezular e aptJ. à oo 
~ na forma previstanaprese.nte IDstrução Noonalívae demais atos 
nmmativos dereeêocia: 

Art. ff' O limite volumétrico apto à~ serádetenninado 
~ T~1umes considerados regulares nos termos do art, '2!' desta lns- 
bli _ . Art. 7" Esta Instrução Nonnati.va entra em vigor na data de sua pu 

caçao Art. 8" Rcvosam-se as ~~ em contrário, em especial a Ins • 
. trução Normativa nº 22', de 5 de dezêrobro de 2001 . 

• ~ > • 

_MARCUS LUJZ BARROSO BARROS 
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