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LICENÇA AMBIENTAL UNICA - LAU Nc 436/14-03

o INSTrruro on rnortçÃo AMBIENTAL Do AMAZoNAS - IrAAM.
no uso das atribuições que lhe conlere a Lei na 3.785 de 24 de Julho de 2012. expede a

presente Licença que autoriza a:

INTERESsADo: Amazon Peixes Ornamentais Eireli.

ENDEREÇo pÂRA coRREspoxoÊxcrr: Rua Clorita, s/no, Condomínio Residencial Lyon,
Casa 14, Lírio do Vale, Manaus-AM

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Manaus-AM, 27 JULM

Wande do Nâscimento
Di ra Técnica

Av. Mario Ypiranga Monteiro, 3280 - Parque 10 d6 Nov€mbro
Fone: (92) 2123-6721 I 2123ô731 I 2123-6778
Manaus - AM - CEP: 69.05G030
web: www.ipâem.am. gov.bí

INscRrÇÃo Esrrnu,rl: 05.330.583-3

FÀx:

PRocEsso: 33041T114

v nte de Souzâ
idente

CNPJ/CPF: 1 6.994.7 37 I 0001 -07

FoxE: (92) 99297-í606

Cóorco oo MuxrcÍpro: í012.3605

ArrvrDADE: Aquicultura

Loclr,zlçÃo DA ATTVTDADE: Rua Carlota Bonfim, s/no, km 2, Estrada da Praia
Dourada,"Sítio Amazon Peixes", Ponta Negra, nas Coordenadas Geográficas
03001'1,74' S e 60005'1,77" W, Manaus-AM.

FTNALTDADE: Autorizar a recepçâo, quarentena e comercializaçáo de peixes
ornamentais, em 23 tanques de concretos com tamanhos variados, com volume total
de í36,í3m3; 548 aquários de vidro com volume total de 36,91 m3, 55 tanques de
pvc de 310 litros cada, com volume total de í7,05 m3 e quatro tanques escavados
com volume total de 79,50m3 , perfazendo um volume total de 269,59m3 de
dispositivo instalados e a instalaçáo de 1 .866 aquários de vidro de tamanhos
variados, com volume de 'l 16,í6 m3, em sistema o super intensivo, em um imóvel de
0,25ha.

PorENcrALPoLUtDoúDEcRADa»on: Pequeno PoRTE: Pequeno

PRAzo DE VALTDADE DEsrA LrcENÇA: 04 Axos.

Atenção:
Esta lice[ça é composta de 09 restrições e/ou coudições constantes ro verso, cujo 1llo
cumprimeDto/âtendimento sujeitar{ 8 sua invalidâçâo c/ou as penrlidades previstss em trormas.
Esta licença nío comprovâ nem substitui o documento de propriedade, de posse ou de domínio do
imóvel.
Esta licença deve permarecer na locrlizáçâo d8 atividsde c exposta de forma visível (frente e vcrso).
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RESTRIÇÕES E/OU CONDIÇÕES Df, VALIDADE DESTA LICENÇA _ LAU N'436/14-03

l. O pedido de licenciamento e a respectiva concessão da mesma. só terá validade
quando publicada Diário 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 art.24. da Lei n'.3.785 de 24 de julho
de 2012;

2. A solicitação da renovação da Licença Ambiental deverá ser requerida num pr.vo
mínimo de 120 dias. antes do vencimento. conforme arÍ.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'. 3304/T/14.

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

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

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

7. EsÍz Licença não permite a captura de animais aquáticos sem autorização do Orgão
competente:

8. São proibidas a introdução, transposição e a criação de espécie exótica na fauna
aqútica da bacia Amazônical

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


