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LICENÇA AMBIENTAL UNICA - LAU No 259/17-02
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GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

O INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS _ IPAAM,
no uso das atribuições que lhe conlere a Lei na 3.785 de 24 de Julho de 2012, expede a

presente Licença que auloriza a'.

INTERESsADo: JR Aquarium Comércio de Peixes Ornamentais EIRELI-ME

ENDEREço rARA coRRESpoNDÊNcrA: Av. Dona Otília, no 606, Bloco 32, Aplo 202,
Condomínio Girassol, Tarumã, Manaus-AM

CNPJ/CPF: 23.494.308/001-36 INscRrÇÃoESTADUAL:

Foxr: (92) 99102-3456 FAx:

Cóorco oo Muxrcípro: 1012.3605 pRocESSo: 3473.2017

ArrvrDADE: Aquicultura

LocALrzAÇÂo DA ATTvTDADE: Rua Leon, s/no, Quadra C, Lote 13, Portal do Tarumã,
Tarumã Açú, situado nas seguintes coordenadas geográficas: 02'59'29,98" (S) e
60005'í 6,56' (W), Manaus-AM.

Frxllrolnr: Autorizar a operação de infraestrutura destinada a recepção,
quarentena e comercializaçáo de peixes ornamentais, em 10 tanques de alvenaria
com tamanhos diversos, peíazendo um volume d'água de 8,58m3 e 29 aquários de
vidro com tamanhos diversos, perfazendo um volume de água total de 4,O24m3'em
um sistema super intensivo, em um imóvel com área útil de 0,02ha.

Porrr-crlLPolurDoR/DEGRADloon: Pequeno Ponrr: Pequeno

PRAzo DE VALTDADE DESTA LrcEnç,1: 03 Axos.

Atenção:
. Ests licença é composta de l0 restrições e/ou condições constantes no verso, cujo não

cumprimento/ateDdimeDto sujeitârá â sua invalidaçâo e/ou as petrglidâdes previstas em normâs.
. Esta licençâ não compÍovâ nem substitui o documelto de propriedâde, de posse ou de domínio do

imóvel.
. Esta licençâ d€ve permanecer na locrlizâçío da atividade e expostâ de forma visível (frente e verso).
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RESTRIÇÕES E/OU CONDIÇÕES DE VALIDADE DESTA LICENÇA - LAU N'259/17.02

1. O pedido de licenciamento e a respectiva concessâo da mesma. só terá validade
quando publicada Dirá.Lrio Oficial do Estado, periódico regional local ou local de grande
circulação, em meio eletrônico de comunicação mantido pelo IPAAM, ou nos murais
das Prefeituras e Câmaras Municipais, conforme arÍ.24, da Lei no.3.785 de 24 de julho
de 2012:

2. A solicitação da renovação da Licença Ambiental deverá ser requerida num prÍLzo
mínimo de 120 dias, antes do vencimento, conforme aÍÍ.23, da Lei n".3.785 de 24 de
julho de 2012;

3. A presente Licença está sendo concedida com base nas informações constantes no
processo n'. 3473.2017.

4. Toda e qualquer modificação introduzida no projeto após a emissão da Licença
implicará na sua automática invalidação, devendo ser solicitada nova Licença, com
ônus para o interessado.

5. Esta Licença é válida apenas para a localização. atividade e finalidade constante na
mesm4 devendo o interessado requerer ao IPAAM nova Licença quando houver
mudança de qualquer um destes itens.

6. Esta Licença não dispensa e nem substitui neúum documento exigido pela Legislação
Federal, Estadual e Municipal.

7. Proteger a fauna conforme estabelecido nas Leis n.o 5.'197167

8. Manter íntegra as Areas de Preservação Permanente - APP, conforme estabelecido na
Lei n.' 12.651/12, e Lei Federal n' 12.727112;

9. São proibidas a introdução, transposição e a criação de espécie exótica na fauna
aquática da bacia Amazônica:

10. Apresentar anualmente, Cadastro Técnico Federal - CTF, emitido pelo IBAMA


