
erro erro #N/A

Número do requerimento Data do requerimento Decisão Justificativa/Observação

888.003.174/16 11/05/2016 Deferido

Apto a operar o SISPASS.
Para o correto funcionamento do SISPASS, o criador deverá emitir a licença ref. à temporada atual na sua página no SISPASS

no site do IBAMA (www.ibama.gov.br>SERVIÇOS>GESTÃO DE CRIADORES DE PASSERIFORMES SILVESTRES-
SISPASS>EMITIR LICENÇA, onde aparecerá a mensagem "entrar em contato com o IBRAM". Aguarde que o boleto será
enviado para seu email. O criador deverá pagar o boleto e aguardar a informação da quitação do seu pagamento. Após a

confirmação do pagamento sua licença será regularizada.

888.003.237/16 13/05/2016 Indeferido
Por favor corrigir no CTF: Bairro > Gama; Complemento > Setor Sul . O passo a passo para as alterações no CTF está

disponível no site: www.ibram.df.gov.br > serviços > fauna > sispass (Como alterar dados cadastrais de pessoa física no
Cadastro Técnico Federal - CTF)

888.006.036/15
888.003.357/16

06/10/2015
18/05/2016 Deferido

Apto a operar o SISPASS.
Para o correto funcionamento do SISPASS, o criador deverá emitir a licença ref. à temporada atual na sua página no SISPASS

no site do IBAMA (www.ibama.gov.br>SERVIÇOS>GESTÃO DE CRIADORES DE PASSERIFORMES SILVESTRES-
SISPASS>EMITIR LICENÇA, onde aparecerá a mensagem "entrar em contato com o IBRAM". Aguarde que o boleto será
enviado para seu email. O criador deverá pagar o boleto e aguardar a informação da quitação do seu pagamento. Após a

confirmação do pagamento sua licença será regularizada.

888.003.393/16 19/05/2016 Deferido

Apto a operar o SISPASS.
Para o correto funcionamento do SISPASS, o criador deverá emitir a licença ref. à temporada atual na sua página no SISPASS

no site do IBAMA (www.ibama.gov.br>SERVIÇOS>GESTÃO DE CRIADORES DE PASSERIFORMES SILVESTRES-
SISPASS>EMITIR LICENÇA, onde aparecerá a mensagem "entrar em contato com o IBRAM". Aguarde que o boleto será
enviado para seu email. O criador deverá pagar o boleto e aguardar a informação da quitação do seu pagamento. Após a

confirmação do pagamento sua licença será regularizada.

888.003.448/16 20/05/2016 Deferido

Apto a operar o SISPASS.
Para o correto funcionamento do SISPASS, o criador deverá emitir a licença ref. à temporada atual na sua página no SISPASS

no site do IBAMA (www.ibama.gov.br>SERVIÇOS>GESTÃO DE CRIADORES DE PASSERIFORMES SILVESTRES-
SISPASS>EMITIR LICENÇA, onde aparecerá a mensagem "entrar em contato com o IBRAM". Aguarde que o boleto será
enviado para seu email. O criador deverá pagar o boleto e aguardar a informação da quitação do seu pagamento. Após a

confirmação do pagamento sua licença será regularizada.

888.004.536/15
888.003.529/16

06/08/2015
28/05/2016 Deferido

Apto a operar o SISPASS.
Para o correto funcionamento do SISPASS, o criador deverá emitir a licença ref. à temporada atual na sua página no SISPASS

no site do IBAMA (www.ibama.gov.br>SERVIÇOS>GESTÃO DE CRIADORES DE PASSERIFORMES SILVESTRES-
SISPASS>EMITIR LICENÇA, onde aparecerá a mensagem "entrar em contato com o IBRAM". Aguarde que o boleto será
enviado para seu email. O criador deverá pagar o boleto e aguardar a informação da quitação do seu pagamento. Após a

confirmação do pagamento sua licença será regularizada.

888.003.585/16 25/05/2016 Deferido

Apto a operar o SISPASS.
Para o correto funcionamento do SISPASS, o criador deverá emitir a licença ref. à temporada atual na sua página no SISPASS

no site do IBAMA (www.ibama.gov.br>SERVIÇOS>GESTÃO DE CRIADORES DE PASSERIFORMES SILVESTRES-
SISPASS>EMITIR LICENÇA, onde aparecerá a mensagem "entrar em contato com o IBRAM". Aguarde que o boleto será
enviado para seu email. O criador deverá pagar o boleto e aguardar a informação da quitação do seu pagamento. Após a

confirmação do pagamento sua licença será regularizada.

Boletim 11/ 2016 - Informativo SISPASS
27/05/2016

Os criadores que tiveram seus requerimentos deferidos somente serão homologados para utilização do Sistema de Criadores de Passeriformes Silvestres Nativos após pagamento do boleto ref.
à homologação e renovação anual de acesso ao SISPASS determinado pelo Decreto nº 36.992, de 17/12/2015, que estabelece a tabela de valores para diversos serviços da Gestão de Fauna. As

regras e as sanções estão determinadas na Instrução Normativa n° 10 (IBAMA), de 20/09/2011. O boleto será encaminhado,  para seu email, pela GETES-Gerência de Tesouraria do IBRAM.

De acordo com o §10, artigo 5° da Instrução Normativa IBAMA nº 10/2011, o criador amador que permanecer sem aves em seu plantel no período superior a 30 dias poderá ter sua licença
cancelada.

Aqueles que foram "Deferidos", devem emitir a licença. Utilizando  o navegador Mozilla  Firefox,  no  site  do  IBAMA, em serviços on-line,  entre  com  seu  CPF  e  senha  pessoal.
Acesse o menu "Serviços" e em seguida clique na opção "Gestão de Criadores de Passeriformes

Silvestres - SISPASS", conforme abaixo:



Em seguida vá para o campo "Emitir Licença" e clique no link "Criador Amadorista de Passeriformes".

Você receberá o boleto para pagamento da licença referente a temporada 2015-2016 no e-mail cadastrado no Cadastro Técnico Federal - CTF.
Após a quitação do boleto, aguarde o contato do Ibram, através do e-mail, para iniciar a criação.


