
 

9° Boletim 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. 

 

Para alteração dos dados cadastrais no CTF conferir o passo a passo disponível no site do IBRAM 

(Serviços > Fauna > SISPASS). 

 

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. 
  

 

 

Número do  

requerimento 

Data do  

requerimento 
Decisão Justificativa/Observação 

888.001.244/13 

888.001.421/14 

01/04/2013 

24/03/2014 
Deferido. 

Isento de pagamento da licença temporada 2013/2014. Apto a operar seu cadastro no SISPASS. 

Para o correto funcionamento do SISPASS o criador deverá baixar o boleto, mesmo estando isento do 

pagamento, para que a licença da temporada 2013/2014 seja válida. 

888.003.895/13 

888.001.765/14 

18/09/2013 

10/04/2014 
Indeferido. 

Incluir a categoria Uso de Recursos Naturais > Criação de passeriformes silvestres nativos no Cadastro Técnico 

Federal - CTF.  

Apresentar cópia e original do comprovante de residência com data válida.  

Por favor, corrigir a UF da emissão da Carteira de Identidade no Cadastro Técnico Federal - CTF.  

888.000.141/14 

888.001.861/14 

09/01/2014 

15/04/2014 
Indeferido. 

Por favor, corrigir o endereço e o e-mail no Cadastro Técnico Federal - CTF.  

No campo "Bairro", inserir somente a Região Administrativa.  

Preencher no campo "Endereço" o endereço completo. 

888.000.160/14 

888.001.599/14 

10/01/2014 

02/04/2014 
Deferido. 

Isento de pagamento da licença temporada 2013/2014. Apto a operar seu cadastro no SISPASS.  

Para o correto funcionamento do SISPASS o criador deverá baixar o boleto, mesmo estando isento do 

pagamento, para que a licença da temporada 2013/2014 seja válida. 

888.000.371/14 

888.001.625/14 

888.001.803/14 

23/01/2014 

02/04/2014 

11/04/2014 
Deferido. 

Isento de pagamento da licença temporada 2013/2014. Apto a operar seu cadastro no SISPASS.  

Para o correto funcionamento do SISPASS o criador deverá baixar o boleto, mesmo estando isento do 

pagamento, para que a licença da temporada 2013/2014 seja válida. 

888.000.484/14 

888.001.598/14 

31/01/2014 

02/04/2014 
Deferido. 

Isento de pagamento da licença temporada 2013/2014. Apto a operar seu cadastro no SISPASS.  

Para o correto funcionamento do SISPASS o criador deverá baixar o boleto, mesmo estando isento do 

pagamento, para que a licença da temporada 2013/2014 seja válida. 

888.000.616/14 

888.001.760/14 

05/02/2014 

10/04/2014 
Indeferido. 

Por favor, corrigir o endereço no Cadastro Técnico Federal - CTF.  

No campo "Bairro", inserir somente a Região Administrativa.  

No campo "Número", inserir o apartamento.  

No campo "Endereço", inserir Águas Claras. 



Número do  

requerimento 

Data do  

requerimento 
Decisão Justificativa/Observação 

888.000.645/14 05/02/2014 Indeferido. 
Apresentar comprovante de residência expedido nos últimos 60 dias  

(Inciso III, §2º, artigo 4° da Instrução Normativa IBAMA nº 10, de 20 de setembro de 2011). 

888.000.714/14 

888.001.821/14 

11/02/2014 

14/04/2014 
Indeferido. 

Por favor, corrigir os dados do órgão emissor da carteira de identidade, o endereço e o CEP no Cadastro Técnico 

Federal - CTF.  

Preencher no campo "Endereço" o endereço completo.  

888.000.979/14 

888.001.852/14 

25/02/2014 

15/04/2014 
Indeferido. 

Por favor, corrigir o endereço no Cadastro Técnico Federal - CTF.  

No campo "Bairro", inserir somente a Região Administrativa.  

Preencher no campo "Endereço" o endereço completo.  

888.001.267/14 

888.001.576/14 

888.001.813/14 

14/03/2014 

01/04/2014 

11/04/2014 

Indeferido. 
Por favor, corrigir o endereço no Cadastro Técnico Federal - CTF.  

Retirar o acento de interrogação (?) do início do campo "Endereço" e "Bairro". 

888.001.159/14 10/03/2014 Deferido. 

Isento de pagamento da licença temporada 2013/2014. Apto a operar seu cadastro no SISPASS.  

Para o correto funcionamento do SISPASS o criador deverá baixar o boleto, mesmo estando isento do 

pagamento, para que a licença da temporada 2013/2014 seja válida. 

888.001.292/14 

888.001.645/14 

17/03/2014 

03/04/2014 
Deferido. 

Isento de pagamento da licença temporada 2013/2014. Apto a operar seu cadastro no SISPASS.  

Para o correto funcionamento do SISPASS o criador deverá baixar o boleto, mesmo estando isento do 

pagamento, para que a licença da temporada 2013/2014 seja válida. 

888.001.663/14 04/04/2014 Deferido. 

Isento de pagamento da licença temporada 2013/2014. Apto a operar seu cadastro no SISPASS.  

Para o correto funcionamento do SISPASS o criador deverá baixar o boleto, mesmo estando isento do 

pagamento, para que a licença da temporada 2013/2014 seja válida. 

888.001.680/14 

888.001.733/14 

07/04/2014 

08/04/2014 
Deferido. 

Isento de pagamento da licença temporada 2013/2014. Apto a operar seu cadastro no SISPASS.  

Para o correto funcionamento do SISPASS o criador deverá baixar o boleto, mesmo estando isento do 

pagamento, para que a licença da temporada 2013/2014 seja válida. 

888.001.368/14 20/03/2014 Indeferido. 

Por favor, corrigir o endereço no Cadastro Técnico Federal - CTF.  

No campo "Bairro", inserir Octogonal.  

Preencher no campo "Endereço" o endereço completo. 

888.001.762/14 10/04/2014 Indeferido. 
Por favor, corrigir o endereço no Cadastro Técnico Federal - CTF.  

No campo "Endereço", inserir o endereço completo.  

888.001.759/14 10/04/2014 Deferido. 

Isento de pagamento da licença temporada 2013/2014. Apto a operar seu cadastro no SISPASS.  

Para o correto funcionamento do SISPASS o criador deverá baixar o boleto, mesmo estando isento do 

pagamento, para que a licença da temporada 2013/2014 seja válida. 

888.001.771/14 10/04/2014 Indeferido. 

Por favor, corrigir o endereço no Cadastro Técnico Federal - CTF.  

No campo "Bairro", inserir somente a Região Administrativa.  

Você também possui cadastro como atividade de criação e exploração econômica de fauna exótica e de fauna 

silvestre. Se for um engano, por favor, excluir a categoria no Cadastro Técnico Federal - CTF. 

 



Número do  

requerimento 

Data do  

requerimento 
Decisão Justificativa/Observação 

888.001.748/14 09/04/2014 Indeferido. 

Por favor, corrigir o endereço no Cadastro Técnico Federal - CTF.  

No campo "Bairro", inserir somente a Região Administrativa (tirar - entre os no Cruzeiro Novo).  

No campo "Endereço", inserir o endereço completo.  

Apresentar comprovante de residência expedido nos últimos 60 dias  

(Inciso III, §2º, artigo 4° da Instrução Normativa IBAMA nº 10, de 20 de setembro de 2011). 

888.001.801/14 11/04/2014 Indeferido. Por favor, corrigir o contato no Cadastro Técnico Federal - CTF.  

888.001.840/14 14/04/2014 Indeferido. 
Por favor, corrigir o endereço no Cadastro Técnico federal - CTF.  

Por favor, incluir o telefone fixo no Cadastro Técnico federal - CTF.  

888.001.855/14 15/04/2014 Indeferido. 

Por favor, corrigir o endereço no Cadastro Técnico Federal - CTF.  

No campo "Bairro", inserir somente a Região Administrativa.  

Incluir Setor O no campo "Complemento". 

888.001.857/14 15/04/2014 Indeferido. 

Incluir a categoria Uso de Recursos Naturais > Criação de passeriformes silvestres nativos no Cadastro Técnico 

Federal - CTF.  

Apresentar cópia e original do CPF (documento sem o carimbo CONFERE COM O ORIGINAL).  

888.001.858/14 15/04/2014 Indeferido. 
Por favor, corrigir órgão emissor da carteira de identidade informado no Cadastro Técnico federal - CTF.  

Por favor, incluir o telefone fixo no Cadastro Técnico federal - CTF.  

 


