
 

 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA REGULARIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESCA AMADORA 
DECRETO ESTADUAL Nº 39.125, DE 14 DE JUNHO DE 2018 E PORTARIA IPAAM Nº 070/2019 
 

 
ATIVIDADES 

 
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS E VALORES R$ 

DOCUMENTOS 
EXPEDIDOS 

 
Pesca Amadora 

Modalidades: 
Esportiva ou 
Recreativa 

 Solicitar a Licença (Carteira de Pesca Amadora) no site: 
sistemas.ipaam.am.gov.br  

 Modalidades:  

Pesca Esportiva (pesque e solte): R$ 45,19 
Pesca Recreativa (5 kg de peixe inteiro): R$ 59,50 

Licença para 
Pesca Amadora 

no Estado do 
Amazonas 

 
 
 
 

Embarcações de 
Pesca esportiva e 

barcos-hotéis 
(Pessoa Física) 

 Requerimento Único (modelo IPAAM) 

 Taxa de expediente (modelo IPAAM); 

 Cópia da Carteira de Identidade; 

 Cópia do CPF; 

 Cópia do comprovante de residência; 

 Plano de Trabalho conforme Portaria IPAAM nº 070/2019; 

 Cópia do documento de regularidade da embarcação, expedido pelo órgão 
competente; 

Porte: Pequeno até 10 pescadores R$ 776,95 

           Médio de 11 a 20 pescadores R$ 1.553,b90 
           Grande de 21 a 30 pescadores R$ 2.330,84 
           Excepcional mais de 30 pescadores R$ 3.884,74 
 

 
 
 
 
 

Certificado de 
Registro de 

Pesca 

 
 
 
 
 
 

Embarcações de 
Pesca esportiva e 

barcos-hotéis 
(Pessoa Jurídica) 

 Requerimento Único (modelo IPAAM) 

 Taxa de expediente (modelo IPAAM); 

 Cópia da carteira de identidade do representante legal 

 Cópia do CPF do representante legal 

 Cópia do comprovante de residência do representante legal 

 Cópia do estatuto ou contrato social devidamente registrado no órgão 
competente; 

 Cópia do comprovante de inscrição no CNPJ, do Ministério da Fazenda; 

 Plano de Trabalho conforme Portaria IPAAM nº 070/2019; 

 Cópia do comprovante ou requerimento de cadastro no Ministério do 
Turismo – CADASTUR para operador de turismo; 

 Cópia do documento de regularidade da embarcação, expedido pelo 
órgão competente.  

Porte: Pequeno até 10 pescadores R$ 776,95 

           Médio de 11 a 20 pescadores R$ 1.553,90 
           Grande de 21 a 30 pescadores R$ 2.330,84 
           Excepcional mais de 30 pescadores R$ 3.884,74 
 

 
 
 
 
 
 
 

Certificado de 
Registro de 

Pesca 
 

 
 
 
 
 
 
 

Hotéis de Selva, 
flutuantes, praia 

ou similares. 

 Requerimento Único (modelo IPAAM) 

 Taxa de expediente (modelo IPAAM); 

 Cópia da carteira de identidade do representante legal 

 Cópia do CPF do representante legal 

 Cópia do comprovante de residência do representante legal 

 Cópia do estatuto ou contrato social devidamente registrado no órgão 
competente; 

 Cópia do comprovante de inscrição no CNPJ, do Ministério da Fazenda; 

 Plano de Trabalho conforme Portaria IPAAM nº 070/2019; 

 Cópia da licença ambiental expedida pelo IPAAM; 

 Cópia do comprovante ou requerimento de cadastro no Ministério do 
Turismo – CADASTUR. 

Porte: Pequeno até 10 hospedes R$ 1.553,90 

            Médio de 11 a 30 hospedes R$ 2.330,84 
            Grande de 31 a 50 hospedes R$ 3.107,79 
            Excepcional mais de 50 hospedes R$ 4.661,69 
 

 
 
 
 
 
 
 

Certificado de 
Registro de 

Pesca 
 

http://www.ipaam.am.gov.br/


 

 

 
 
 
 
 
 

Agência e 
Operadora de 

Turismo 

 Requerimento Único (modelo IPAAM) 

 Taxa de expediente (modelo IPAAM); 

 Cópia da carteira de identidade do representante legal 

 Cópia do CPF do representante legal 

 Cópia do comprovante de residência do representante legal 

 Cópia do estatuto ou contrato social devidamente registrado no órgão 
competente; 

 Cópia do comprovante de inscrição no CNPJ, do Ministério da Fazenda; 

 Plano de Trabalho conforme Portaria IPAAM nº 070/2019; 

 Cópia do comprovante ou requerimento de cadastro no Ministério do 
Turismo – CADASTUR.  

 Após análise dos documentos e confecção da minuta, comprovante de 
recolhimento da licença valor R$ 776,95 

  

 
 
 
 
 
 

Certificado de 
Registro de 

Pesca 

 
Empreendimento 
especializado na 
comercialização 

de aparelhos, 
apetrechos ou 

equipamento de 
pesca. 

 Requerimento Único (modelo IPAAM) 

 Taxa de expediente (modelo IPAAM); 

 Cópia da carteira de identidade do representante legal 

 Cópia do CPF do representante legal 

 Cópia do comprovante de residência do representante legal 

 Cópia do estatuto ou contrato social devidamente registrado no órgão 
competente; 

 Cópia do comprovante de inscrição no CNPJ, do Ministério da Fazenda. 
        R$ 310,78 
 

 
 
 

Certificado de 
Registro de 

Pesca 
 

 
 
 
 
 

 
Clubes e 

associações de 
pescadores 
amadores 

 Requerimento Único (modelo IPAAM) 

 Taxa de expediente (modelo IPAAM); 

 Cópia da carteira de identidade do representante legal 

 Cópia do CPF do representante legal 

 Cópia do comprovante de residência do representante legal 

 Requerimento, com relação nominal dos associados; 

 Cópia do estatuto ou contrato social devidamente registrado no órgão 
competente; 

 Cópia do comprovante de inscrição no CNPJ, do Ministério da Fazenda; 

 Cópia do comprovante ou requerimento de cadastro no Ministério do 
Turismo – CADASTUR. 

Porte: Pequeno até 50 filiados R$ 310,78 

           Médio de 51 a 100 filiados R$ 776,95 
           Grande de 101 a 200 filiados R$ 1.087,73 
           Excepcional mais de 200 filiados R$ 1.553,90 
 

 
 
 
 
 
 

Certificado de 
Registro de 

Pesca 
 

 
 
 
 
 

Torneio de pesca 
esportiva ou 

recreativa 

 Requerimento Único (modelo IPAAM) 

 Taxa de expediente (modelo IPAAM); 

 Cópia da carteira de identidade do interessado ou representante legal 

 Cópia do CPF do interessado ou representante legal 

 Cópia do comprovante de residência do interessado ou representante legal 

 Cópia do estatuto ou contrato social devidamente registrado no 
órgão competente, se PJ 

 Cópia do comprovante de inscrição no CNPJ, do Ministério da 
Fazenda, se PJ 

 Cópia do regulamento do torneio e respectivo mapa da área do torneio 
com coordenadas geográficas. 

        Sem custo para Autorização. 

 
 
 
 
 
 

Autorização 
 

 
  

  

 


