
 

   REQUERIMENTO 

 

“Brasília 

1- INTERESSADO 

Nome: 

 

Endereço: 

 

Telefone: 

 

Celular: 

2- PROCURADOR 

Nome: 

 

Endereço para correspondência: 

 

Telefone: 

 

Celular: 

3- SERVIÇO DE GESTÃO DE FAUNA SOLICITADO

Natureza do serviço: 

(   ) Homologação de acesso ao Sispass

(   ) Renovação anual de acesso ao Sispass

(   ) Inclusão no plantel de ave de origem comercial

(   ) Reversão de fuga, furto ou óbito

(   ) Alteração de vínculo de anilhas 

(   ) Autorização/Renovação para exposição ou 
concurso de animais silvestres 

(   ) Outros serviços isentos de pagamento (baixa de boletos; nova senha; alteração na descrição de anilhas; 

alteração de sexo de passeriformes; exclusão de aves do plantel; cancelamento de licença Sispass

reemissão de boletos Sispass; entrega de anilhas)

4- ASSINATURA 

Interessado/Procurador: 

 

REQUERIMENTO PARA SERVIÇOS DE GESTÃO DE

SISPASS 

“Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade” 
SEPN 511 - Bloco C - Edifício Bittar 

CEP 70.750-543 - Brasília/DF 

RG: 

CEP: 

E-mail: 

RG: 

CEP: 

E-mail: 

DE GESTÃO DE FAUNA SOLICITADO 

(   ) Homologação de acesso ao Sispass 

(   ) Renovação anual de acesso ao Sispass 

de origem comercial  

(   ) Reversão de fuga, furto ou óbito 

 

(   ) Autorização/Renovação para exposição ou 

Preço a ser pago: 
 
(   ) R$ 75,00 

(   ) R$ 75,00 

(   ) R$ 35,00 por ave TOTAL:

(   ) R$ 15,00 por ave TOTAL:

(   ) R$ 15,00 por anilha TOTAL:

(   ) R$ 100,00 por evento TOTAL:

Outros serviços isentos de pagamento (baixa de boletos; nova senha; alteração na descrição de anilhas; 

alteração de sexo de passeriformes; exclusão de aves do plantel; cancelamento de licença Sispass

reemissão de boletos Sispass; entrega de anilhas) 

5- PROTOCOLO 

RECEBIDO/IBRAM

DATA: ______/_______/______às____h______min

_____________________      _________________
            Matrícula                            
 
PROCESSO Nº 
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  1 

CPF: 

R.A: 

CPF: 

R.A: 

TOTAL: 

TOTAL: 

TOTAL: 

TOTAL:  

Outros serviços isentos de pagamento (baixa de boletos; nova senha; alteração na descrição de anilhas; 

alteração de sexo de passeriformes; exclusão de aves do plantel; cancelamento de licença Sispass; 

RECEBIDO/IBRAM 

DATA: ______/_______/______às____h______min 

_____________________      _________________ 
Matrícula                            Servidor 



 

   REQUERIMENTO 

 

“Brasília 

 

6- INFORMAÇÕES 

 O pagamento do serviço não garante ao interessado a concessão da licença ou autorização 
requerida, assim como não o isenta da aplicação de penalidades por infração à legislação ambiental 
e do cumprimento das condicionantes e restrições estabelecidas pelo BRASÍLIA AMBIENTAL. (Art. 14 
Decreto 36.992/2015). 

 Todas as comunicações acerca 
e-mail informado neste requerimento, sendo de 
acompanhar as informações enviadas.

 

7- FORMULÁRIO CORRESPONDENTE A CADA SERVIÇO DE GESTÃO DE FAUNA

Homologação de acesso ao Sispass para novos 
interessados 

Homologação de acesso ao Sispass devido à mudança 
de endereço do criadouro amador já autorizado

Renovação anual de acesso ao Sispass

Inclusão no plantel de ave de origem comercial

Reversão de fuga, furto ou óbito 

Alteração de vínculo de anilhas 

Autorização/Renovação para exposição ou concurso de 
animais silvestres 

Baixa de boletos referentes às licenças devidas ao 
IBAMA (até 2013) 

Solicitação de nova senha de acesso ao Sispass

Alteração na descrição de anilhas 

Alteração de sexo de passeriforme declarado

Exclusão de aves do plantel devido à fuga/furto/roubo 
ou exclusão de anilhas do estoque devido extravio

Cancelamento de licença Sispass 

Entrega de anilhas do plantel ou estoque

Reemissão de boletos Sispass 

Outros serviços não especificados 

 

REQUERIMENTO PARA SERVIÇOS DE GESTÃO DE

SISPASS 

“Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade” 
SEPN 511 - Bloco C - Edifício Bittar 

CEP 70.750-543 - Brasília/DF 

O pagamento do serviço não garante ao interessado a concessão da licença ou autorização 
requerida, assim como não o isenta da aplicação de penalidades por infração à legislação ambiental 

condicionantes e restrições estabelecidas pelo BRASÍLIA AMBIENTAL. (Art. 14 

odas as comunicações acerca do processo, inclusive o boleto para quitação, serão enviada
do neste requerimento, sendo de responsabilidade do interessado/procurador 

acompanhar as informações enviadas. 

FORMULÁRIO CORRESPONDENTE A CADA SERVIÇO DE GESTÃO DE FAUNA

Homologação de acesso ao Sispass para novos Formulário 1 devidamente preenchido com 

documentação exigida

Homologação de acesso ao Sispass devido à mudança 
já autorizado 

Formulário 9 devidamente preenchido com 

documentação exigida

Renovação anual de acesso ao Sispass Formulário 15 devidamente preenchido com 

documentação exigida

Inclusão no plantel de ave de origem comercial Formulário 4 devidamente preenchido com 

documentação exigida

Formulário 8 devidamente preenchido com 

documentação exigida

Formulário 11 devidamente preenchido com 

documentação exigida

Autorização/Renovação para exposição ou concurso de 
Formulário padrão de Requerimento

tos referentes às licenças devidas ao Formulário 2 devidamente preenchido com 

documentação exigida

Solicitação de nova senha de acesso ao Sispass Formulário 3 devidamente preenchido com 

documentação exigida

Formulário 5 devidamente preenchido com 

documentação exigida

lteração de sexo de passeriforme declarado Formulário 6 devidamente preenchido com 

documentação exigida

xclusão de aves do plantel devido à fuga/furto/roubo 
ou exclusão de anilhas do estoque devido extravio 

Formulário 7 devidamente preenchido com 

documentação exigida

Formulário 10 devidamente preenchido com 

documentação exigida

Entrega de anilhas do plantel ou estoque Formulário 13 devidamente preenchido com 

documentação exigida

Formulário 12 devidamente preenchido com 

documentação exigida

Formulário padrão de Requerimento
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O pagamento do serviço não garante ao interessado a concessão da licença ou autorização 
requerida, assim como não o isenta da aplicação de penalidades por infração à legislação ambiental 

condicionantes e restrições estabelecidas pelo BRASÍLIA AMBIENTAL. (Art. 14 

eto para quitação, serão enviadas para o 
do interessado/procurador 

FORMULÁRIO CORRESPONDENTE A CADA SERVIÇO DE GESTÃO DE FAUNA 

devidamente preenchido com 

documentação exigida 

Formulário 9 devidamente preenchido com 

documentação exigida 

15 devidamente preenchido com 

documentação exigida 

devidamente preenchido com 

documentação exigida 

devidamente preenchido com 

documentação exigida 

devidamente preenchido com 

documentação exigida 

Formulário padrão de Requerimento 

devidamente preenchido com 

documentação exigida 

devidamente preenchido com 

documentação exigida 

devidamente preenchido com 

documentação exigida 

devidamente preenchido com 

documentação exigida 

devidamente preenchido com 

documentação exigida 

devidamente preenchido com 

documentação exigida 

devidamente preenchido com 

documentação exigida 

devidamente preenchido com 

documentação exigida 

Formulário padrão de Requerimento 


