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LICENÇA AMBIENTAL UNICA - LAU N',185/22

O INSTITUTO »N TNOTTçÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS - IPAAM. NO

uso das atribuições que lhe confere a Lei Nq 3.785 de 24 de Julho de 2012. e alteração dada pela

Lei N" 443 8 de I 6 de janeiro de 201 7 expede a presente Licença que autoriza a:

INTEREssADo: Hélio Conceição Vilas Boas

ENDEREÇo pARÂ coRREspoNDôNctA: Ramal do Janauari, Km 03, Sítio Nossa Senhora do

Rosário, Comunidade São José ll, lranduba -AM.

CNPJ/CPF: 284.190.222-68 INScRTÇÃo ESTADUAL: ------------

Foxr: (92) 99355-2814 FAx: ----------------------

REctsTRoNoIPAAM: 1007.3709 PRocESsoNs:250í.2020

LocALrzAÇÀo DA ATTvTDADE: Ramal do Janauari, Km 03, Sítio Nossa Senhora do

Rosário, Comunidade Sáo José ll, lranduba -AM.

ArrvrDADE: Criadouro de Abelhas Silvestres Nativas Sociais para fins de comei'cialização

de colmeias, partes, produtos e para consumo.

cATEGoRTA: Criadouro Comercial.

FTNALTDADE: Produção de Mel e Multiplicação de Colônias.

PoRrE: Entre 50 e 199 colônias

EspÉcrEs: Melipona seminigra; Melipona intenupta.

PRAzo DE vALtDloe: 4 anos.

.\tençâo:
. Esta Licença é composta de ll restrições e/ou coodições constantes no versor cujo não

cumprimento/atendimento sujeitará ô sua invalidação e/ou as penalidades previstas em normas.
. Esta Licença nâo comprova nem substitui o documento de propriedade, de posse ou de domínio do

imóvel.
. Ests Licença deve permanecer na localizaçâo da atividade e exposta de forma visível (frenle e verso).

Manaus-AM, 25 de julho de 2022.
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COVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS



RESTRIÇOES E/OU CONDIÇONS NT VALIDADE DESTA LICENÇA - N' 185/22

l. A presente Licença está sendo concedida com base nas informações constantes no
processo n'. 2501.2020.

2. Esta Licença é válida apenas para a atividade e finalidades constantes na mesma, devendo
qualquer alteração ser declarada imediatamente ao IPAAM.

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

4. Proteger a fauna conforme o eslabelecido na Lei no 5.197167.
5. Esta Licença não permite a captura de abelhas silvestres nativas.
6. O uso irregular desta implica na sua cassação. bem como nas sanções previstas na'

legislação.
7. As colônias deverão ter uma marcação sequencial nas caixas para cada espécie, e nâo

poderá ser repetida no caso de morte da colônia.
8. Quando do pedido de renovação desta LAU o meliponicultor deverá apresentar um

relatório simplificado do plantel informando os óbitos e o quantitativo atual de cada
espécie.

9. Quando do pedido de renovação desta LAU o meliponicultor deverá apresentar um
relatório simplificado informando a quantidade por espécie de colônias comercializadas e

doadas com a identificação do nome e CPF do comprador/receptor.
10. No caso do ,meliponicultoÍ atingir o número de 200 colônias, deve solicitar alteração do

porte do empreendimento apresentando documentos pertinentes.
I l. Atender, tempestivamente, as solicitações resultantes da análise do Cadastro Ambiental

Rural - CAR do imóvel


