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GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

LICENÇA AMBIENTAL UNICA - LAU No 353/2022

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

[,icença que a:utoriza a'.

INTEREssADo: M J P Machado Eireli

ENDEREÇo rARA connrsroroâncrl: Rua Rio Purus, no 05, Quadra 36, Conj. Vieiralves,
Nossa Senhora das Graças, Manaus-AM.

CNPJ/CPF: 32.782.84610001-17 INScRIÇÃo ESTADUAL:

Forr: (92) 994í5-0850 Frx: (92) 99146-3632

Cóorco Do Mlr^-rciplo: 1012.3605 pRocEsso: 3341t2022-OB

ATr! TDADE: Aquicultura Ornamental

LocALrzAÇÂo DA ArrvrDADE: Rua Rio Purus, no 05, Quadra 36, Conj. Vieiralves, Nossa
Senhora das Graças, situado nas seguintes coordenadas geográficas: 03"06'18,51"
(S) e 60001'16,16'W), Manaus-AM.

FTNALIDADE: Autorizar a operação de infraestrutura destinada a exposição em 07
aquários com volume de 15,0 m3, destinados aos peixes ornamentais e 0í aquário
com volume de 6,9 m", destinado aos peixes para consumo, perfazendo um volume
total de água de 21 ,9 m3 d'água, sistema intensivo, em um imóvel de 375 m2.

PoTENCTALPoLUTDoR/DEGRÀDloon: Pequeno PoRTE: Pequeno

PRAzo DE VALTDADE DESTA LrcENÇA: 02 ANos.

Aten âo
. Estr licençr é compostâ dc 0t rcstriç{.s e./ou condiçõ€s constâltes no ycrso, cujo nío

cumprimento/rtcndimento sujcitará r sul invrlidrçío e/ou ss pcmlidrdcs previstas em normrs.
. Estr licetrçr trIo comprovl ncm substitui o documcatodc propriedsdg de posse ou de domÍnio do imóvel.
. Estr liccnçr deve pcrmenecer nr locellzrçto d, ,tlvidrde e axpostr dc foÍma visível (frcEte e v€rso).
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RESTRIÇÕES E/OU CONDIÇÔES DE VALIDADE DESTA LICENÇA _ LAU N" 353/2022

l. O pedido de licenciamento e a respectiva concessão da mesma, só terá validade quando
publicada DiriLrio Oficial do Estado, periódico regional local ou local de grande
circulação, em meio eletrônico de comunicação mantido pelo IPAAM, ou nos muÍais
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 prazo
mínimo de 120 dias. antes do vencimento. conforme art.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' . 3341 12022 -08.

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 pma a localização, 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 neúum documento exigido pela Legislaçào
Federal. Estadual e Municipal.

7. Esta Licença nâo permite a captura de animais aquáticos sem a Autorização do Orgãos
Competentes.

8. Apresentar anualmente a este IPAAM, comprovante de procedência dos animais
adquiridos.


