
Número do requerimento Data do requerimento Decisão Justificativa/Observação

888.000.365/16 22/01/2016 Indeferido Por favor, corrigir no Cadastro Técnico Federal-CTF (site do IBAMA): CEP > 72410-407 (conforme o comprovante da CEB
apresentado)

888.000.406/16 26/01/2016 Indeferido
Por favor, corrigir no Cadastro Técnico Federal-CTF (site do IBAMA): O nome da mãe está incompleto; Endereço > completo

na 1ª linha (quadra, bloco e nº do imóvel); Bairro > é a Região Administrativa; Complemento > vila, condomínio, etc. O passo a
passo para as alterações no CTF está disponível no site: www.ibram.df.gov.br > serviços > fauna > sispass.

888.000.412/16 26/01/2016 Indeferido Por favor, corrigir no Cadastro Técnico Federal-CTF (site do IBAMA): Endereço > completo na 1ª linha (quadra, bloco e nº do
imóvel). O passo a passo para as alterações no CTF está disponível no site: www.ibram.df.gov.br > serviços > fauna > sispass.

888.000.427/16 26/01/2016 Deferido

Apto a operar seu cadastro no SISPASS.
Para ser homologado, o criador deverá protocolar no Ibram a cópia do comprovante de pagamento do boleto que foi enviado

por e-mail
 Para o correto funcionamento do SISPASS o criador deverá emitir a licença em sua página de criador no site do IBAMA

As regras para criação de passeriformes nativos silvestres são definidas pela IN IBAMA 10/2011, disponível para download no
site www.ibram.df.gov.br SERVIÇOS > FAUNA > SISPASS.

888.000.448/16 27/01/2016 Deferido

Apto a operar seu cadastro no SISPASS.
Para ser homologado, o criador deverá protocolar no Ibram a cópia do comprovante de pagamento do boleto que foi enviado

por e-mail
 Para o correto funcionamento do SISPASS o criador deverá emitir a licença em sua página de criador no site do IBAMA

As regras para criação de passeriformes nativos silvestres são definidas pela IN IBAMA 10/2011, disponível para download no
site www.ibram.df.gov.br SERVIÇOS > FAUNA > SISPASS.

888.000.460/16 28/01/2016 Deferido

Apto a operar seu cadastro no SISPASS.
Para ser homologado, o criador deverá protocolar no Ibram a cópia do comprovante de pagamento do boleto que foi enviado

por e-mail
 Para o correto funcionamento do SISPASS o criador deverá emitir a licença em sua página de criador no site do IBAMA

As regras para criação de passeriformes nativos silvestres são definidas pela IN IBAMA 10/2011, disponível para download no
site www.ibram.df.gov.br SERVIÇOS > FAUNA > SISPASS.

888.000.524/16 29/01/2016 Deferido

Apto a operar seu cadastro no SISPASS.
Para ser homologado, o criador deverá protocolar no Ibram a cópia do comprovante de pagamento do boleto que foi enviado

por e-mail
 Para o correto funcionamento do SISPASS o criador deverá emitir a licença em sua página de criador no site do IBAMA

As regras para criação de passeriformes nativos silvestres são definidas pela IN IBAMA 10/2011, disponível para download no
site www.ibram.df.gov.br SERVIÇOS > FAUNA > SISPASS.

888.000.541/16 01/02/2016 Deferido

Apto a operar seu cadastro no SISPASS.
Para ser homologado, o criador deverá protocolar no Ibram a cópia do comprovante de pagamento do boleto que foi enviado

por e-mail
 Para o correto funcionamento do SISPASS o criador deverá emitir a licença em sua página de criador no site do IBAMA

As regras para criação de passeriformes nativos silvestres são definidas pela IN IBAMA 10/2011, disponível para download no
site www.ibram.df.gov.br SERVIÇOS > FAUNA > SISPASS.

888.000.543/16 01/02/2016 Indeferido
Por favor, cancelar sua inscrição no CTF/AIDA e realizar nova inscrição no CTF/APP preenchendo as informações a seguir:

Endereço > completo na 1º linha (quadra, bloco, nº do imóvel); Bairro > a Região Administrativa; CEP > o mesmo do
comprovante de residência apresentado. O passo a passo para as alterações no CTF estão disponíveis no site

www.ibram.df.gov.br > serviços > fauna > sispass.

888.000.597/16 03/02/2016 Indeferido As informações pertinentes à comprovação de residência são duvidosas. Seu processo será encaminhado à PROJU
(Procuradoria Jurídica) para avaliação da documentação apresentada.

Boletim 03/ 2016 - Informativo SISPASS

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.



888.000.600/16 03/02/2016 Deferido

Apto a operar seu cadastro no SISPASS.
Para ser homologado, o criador deverá protocolar no Ibram a cópia do comprovante de pagamento do boleto que foi enviado

por e-mail
 Para o correto funcionamento do SISPASS o criador deverá emitir a licença em sua página de criador no site do IBAMA

As regras para criação de passeriformes nativos silvestres são definidas pela IN IBAMA 10/2011, disponível para download no
site www.ibram.df.gov.br SERVIÇOS > FAUNA > SISPASS.

888.000.618/16 03/02/2016 Indeferido
Por favor, corrigir no Cadastro Técnico Federal- CTF (site do IBAMA): Endereço > completo na 1ª linha (quadra, bloco, nº do
imóvel); Bairro > a Região Administrativa; Complemento: vila, condomínio, etc. Existe divergência entre o email informado no

CTF e o do requerimento protocolado. O comprovante de residência (conta da CEB) está datado de nov/2015. A Instrução
Normativa nº 10 pede um comprovante impresso no últimos 60 dias.

888.005.001/15 21/08/2015 Deferido

Apto a operar seu cadastro no SISPASS.
Para ser homologado, o criador deverá protocolar no Ibram a cópia do comprovante de pagamento do boleto que foi enviado

por e-mail
 Para o correto funcionamento do SISPASS o criador deverá emitir a licença em sua página de criador no site do IBAMA

As regras para criação de passeriformes nativos silvestres são definidas pela IN IBAMA 10/2011, disponível para download no
site www.ibram.df.gov.br SERVIÇOS > FAUNA > SISPASS.

888.000.310/16 20/01/2016 Deferido

Apto a operar seu cadastro no SISPASS.
Para ser homologado, o criador deverá protocolar no Ibram a cópia do comprovante de pagamento do boleto que foi enviado

por e-mail
 Para o correto funcionamento do SISPASS o criador deverá emitir a licença em sua página de criador no site do IBAMA

As regras para criação de passeriformes nativos silvestres são definidas pela IN IBAMA 10/2011, disponível para download no
site www.ibram.df.gov.br SERVIÇOS > FAUNA > SISPASS.


