
Número do requerimento Data do requerimento Decisão

888.001.852/15 13/04/2015 Indeferido

888.001.857/15 13/04/2015 Indeferido

888.001.931/15 15/04/2015 Indeferido

888.002.066/15 22/04/2015 Indeferido

888.002.101/15 23/04/2015 Indeferido

888.002.106/15 24/04/2015 Indeferido

Boletim 08/ 2015 - Informativo SISPASS

Os criadores que tiveram seus requerimentos deferidos estão homologados para utilização do SISPASS conforme as regras e as sanções previstas na Instrução
Normativa n° 10, de 20/09/2011.

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.

Justificativa/Observação

Por favor corrigir o CEP no Cadastro Técnico Federal- CTF
De acordo com os correios o CEP correto é "70.655-652"

Apresentar um comprovante de residência expedido nos últimos 60 dias.

Por favor corrigir endereço no CTF. Inserir na mesma "linha do endereço" o número do lote e o
número da casa

conforme apresentado no comprovante de endereço. Modelo de preenchimento disponível em
www.ibram.df.gov.br na aba Serviços>Fauna>Sispass

Corrigir o CEP de acordo com o comprovante apresentado.

Por favor, corrigir dados cadastrais no CTF.
No campo "bairro" inserir a Região Administrativa "Vicente Pires"

Por favor corrigir endereço no CTF. Inserir na mesma "linha do endereço" o endereço completo,
incluindo o número do lote e o número do apto

conforme apresentado no comprovante de endereço. Modelo de preenchimento disponível em
www.ibram.df.gov.br na aba Serviços>Fauna>Sispass

No campo "Bairro" inserir a região administrativa "Taguatinga" de acordo com o comprovante
apresentado.

Corrigir no campo "Órgão emissor da Carteira de Identidade" conforme documento apresentado
"SESP"

Por favor corrigir endereço no CTF. Inserir na mesma "linha do endereço" o endereço completo,
incluindo o número do lote e o número da casa conforme apresentado no comprovante de

endereço.
Modelo de preenchimento disponível em www.ibram.df.gov.br na aba Serviços>Fauna>Sispass

Por favor corrigir endereço no CTF. Inserir na mesma "linha do endereço" o endereço completo,
incluindo o número do lote e o número do apto conforme apresentado no comprovante de

endereço.
Modelo de preenchimento disponível em www.ibram.df.gov.br na aba Serviços>Fauna>Sispass
Corrigir no campo "UF da emissão da carteira de identidade" conforme documento apresentado

"MG"



888.001.262/15
888.001.903/15
888.002.016/15

18/03/2015
15/04/2015
17/04/2015

Deferido

888.001.664/15 06/04/2015 Deferido

888.001.701/15
888.002.079/15

07/04/2015
23/04/2015 Deferido

888.001.597/15 01/04/2015 Deferido

Isento de pagamento da licença temporada 2014/2015. Apto a operar seu cadastro no SISPASS.
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.

Isento de pagamento da licença temporada 2014/2015. Apto a operar seu cadastro no SISPASS.
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.

Isento de pagamento da licença temporada 2014/2015. Apto a operar seu cadastro no SISPASS.
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.

Isento de pagamento da licença temporada 2014/2015. Apto a operar seu cadastro no SISPASS.
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.


