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CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR
Data da consulta:
CR emitido em:
CR válido até:
20/07/2017
20/07/2017
20/10/2017

Registro n.º
279116
Dados básicos:
CPF:
100.735.638-38
Nome:
ALFREDO PALAU PENA
Endereço:
logradouro: RUA 15 LOTE 08 UNIDADE 201
N.º:
201
Bairro:
PARQUE ATHENEU
CEP:
74890-330

Complemento:
Município:
UF:

GOIANIA
GO

Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras
e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP
Descrição
manejo de fauna nativa em desequilibrio

Código
20-29

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa física está em conformidade com as obrigações
cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por
meio do CTF/APP.
O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões,
concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de
suas atividades
O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Código CBO
2511-10
2511-10
2511-10
2211-05
2211-05
2211-05
2211-05

Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA
Ocupação
Área de Atividade
Realizar estudos e pesquisas sociais, econômicas e
Arqueólogo
políticas
Arqueólogo
Estudar o patrimônio arqueológico
Arqueólogo
Elaborar documentos técnico-científicos
Biólogo
Estudar seres vivos
Realizar consultoria e assessoria na área biológica e
Biólogo
ambiental
Biólogo
Manejar recursos naturais
Realizar diagnósticos biológicos, moleculares e
Biólogo
ambientais

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa física está em conformidade com as obrigações
cadastrais do CTF/AIDA.
A inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA constitui declaração, pela
pessoa física, do cumprimento de exigências específicas de qualificação ou de limites de atuação que porventura sejam determinados
pelo respectivo Conselho de Fiscalização Profissional.
O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/AIDA não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões,
concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de
suas atividades, especialmente os documentos de responsabilidade técnica, qualquer o tipo e conforme regulamentação do respectivo
IBAMA - CTF/AIDA
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Conselho de Fiscalização Profissional, quando exigíveis.
O Certificado de Regularidade no CTF/AIDA não produz qualquer efeito quanto à qualificação e à habilitação técnica da pessoa
física inscrita.
Chave de autenticação
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