
DBFLO – Diretoria de Biodiversidade e Florestas
CGFAP- Coordenação Geral de Autorização de Uso e Gestão de Fauna e Recursos Pesqueiros

COCFP – Coordenação de Geração de Conhecimento Faunísticos e Pesqueiros

AVISOS E COMUNICADOS SISPASS Nº 004/2016

CARÁTER: PÚBLICO 

TÓPICO  1:  TUTORIAL  DE  INOVAÇÕES  AO  SISTEMA  /  APERFEIÇOAMENTO  E
MELHORIAS  NAS  FUNCIONALIDADES  COM  ÊNFASE  EM  FERRAMENTAS
CONSULTIVAS PARA FACILITAR O ACESSO À INFORMAÇÃO PELO CRIADOR.

Senhores Criadores,

1. Considerando aprimoramentos realizados no sistema, em especial na página
eletrônica interna dos cadastros SisPass, comunicamos que algumas inovações
estarão no ar a partir  de  1º  de  dezembro  de  2016, a fim de possibilitar a
familiarização com o sistema e demonstrar as novas funcionalidades que tornam
mais simples o acesso às informações do cadastro e plantel virtual dos criadores
amadores de passeriformes de todo Brasil.

2. A fim de facilitar a navegação dos usuários em seus registros eletrônicos no
SisPass,  foram  realizadas  mudanças  de  nomenclaturas  das  funcionalidades,
mensagens  de  alerta  para  ciência  quanto  ao  uso  adequado  do  sistema,
principalmente, a criação de relatórios para os criadores saberem da situação de
suas licenças perante o órgão ou instituição ambiental de sua localidade (UF).

3. Dentre as inovações, está a possibilidade de reimpressão das licenças de
transporte emitidas, de pareamento, consulta às transferências solicitadas com a
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confirmação do aceite pelo receptor, consulta à situação das licenças, emissão de
relação de aves de criadores suspensos e outras a seguir demonstradas.

TÓPICO 2:  TUTORIAL E VISUALIZAÇÃO DAS FUNCIONALIDADES ALTERADAS E
IMPLEMENTADAS NO REGISTRO DO CRIADOR

4.  Diante  do  sutil  redesenho  no  módulo  do  registro  eletrônico  do  criador,
respeitando-se  limitações  decorrentes  do Cadastro  Técnico  Federal  (website),
passamos a expor simples tutorial exemplificativo das inovações implementadas,
rogando a atenção para as mensagens informativas em tom vermelho e azul e as
alterações contornadas em retângulo vermelho e, ao lado das telas, explicações.

4.1)   Tela  Inicial  de  Apresentação: inclusão  de  informações  a  respeito  da
regulamentação da criação amadora de passeriformes, levando em consideração o
novo marco estabelecido pela Lei Complementar nº 140/2011 e outros aspectos
gerais, além de hiperlinks que remetem a outras páginas de internet como a do
próprio SisPass, onde se encontram informes gerais ao cidadão, e a página do
Governo Federal com instruções quanto ao acesso à informação.

Tela Antiga:



Tela Nova: só a parte que está em vermelho é a tela nova do SisPass, de azul
é a inscrição no Cadastro Técnico Federal, e as demais ao lado são explicações
gráficas diferenciando o Cadastro Técnico Federal do SisPass;

Remetido à página de Informações gerais sobre a criação amadora:



Remetido à página de Acesso à Informação:

Observações: 

Aproveitamos o ensejo para informar que em breve a página de internet do
Ibama  (website)  na  parte  em  que  trata  do  SisPass
(http://www.ibama.gov.br/servicos/sispass-criacao-amadora-de-passeriformes-da-
fauna-silvestre-brasileira) relativa aos informes ao cidadão sofrerá mudanças na
ampliação da quantidade de informações quanto ao sistema, quanto à gestão
estadual, normativos e orientações, dúvidas frequentes etc. 

Isso também é mais uma medida a contemplar os desígnios da Lei nº 12.527,
de 18 de novembro de 2011, referente ao direito de acesso fácil à informação
pelo cidadão (artigo 8º) e garantir a qualidade dos serviços oferecidos aos
criadores amadores de passeriformes.

4.2)  Mudanças  de  Nomenclatura  Tela  de  Funcionalidades  e  Operações  /  Novas
Nomenclaturas e Ferramentas de Consulta:  mudanças apenas de nomenclatura de
algumas operações objetivando facilitar o entendimento quanto à finalidade das
mesmas, bem como inclusão na tela de apresentação de hiperlinks do próprio
sítio do Ibama que remetem a informações gerais sobre a criação e página
relativa ao acesso à informação;
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Tela de Novas Nomenclaturas e Funcionalidades:

4.3) Pareamento de Aves da Mesma Espécie: na solicitação de pareamento a ave
do criador de destino deverá ser da mesma espécie da ave em transporte com a
finalidade de pareamento, tendo em vista a vedação de cruzamento interespecífico
de espécies (veja o teste realizado);



Tela: 

Observações:

O pareamento emitido via SisPass é uma licença de transporte de passeriforme
para fins de reprodução, quando o criador transporta a ave ao plantel de outro
criador com objetivo de produzir espécimes (filhotes) de mesma espécie, vedado
o cruzamento interespecífico, conforme art. da IN 10/2011. 

Embora utilizada pelos criadores com fins diversos, dentre os quais a finalidade
de transporte em geral ou na maioria das vezes por causa do exaurimento do
direito de transporte por ave de 90 dias por período anual de licença, criou-se
essa ferramenta com a finalidade estrita de reprodução.



4.4)  Emissão  de  Relação  de  Passeriforme  /  Criador  Suspenso  (módulo  externo):
possibilidade de emissão de relação de passeriformes para criador com [status]
licença SUSPENSA, porém mantendo todos demais bloqueios de acesso; isso
porque, o criador tem direito a informações de seu plantel, não podendo o
bloqueio de acesso negar-lhe informações primordiais de sua conta virtual no
sistema;

Teste Tela 1: criador suspenso tentando fazer outra operação qualquer, no caso,
solicitação de anilhas à fábrica credenciada;

Teste Tela 2: criador suspenso tentando emitir relação de passeriformes.



Observação:

Veja que o criador primeiro tentou solicitar anilhas e não conseguiu porque sua
licença estava suspensa, isso ocorreria com qualquer outra tentativa de operação,
agora, ele tenta emitir a relação de passeriformes e consegue.

Teste Tela 3:

Observações:

Alguns campos da tela acima, principalmente a relação de passeriformes abaixo,
estão com dados devidamente tarjados, pois informações de caráter pessoal da
conta  virtual  do criador  são protegidas  a fim de evitar  acesso  indevido  ou
desautorizado. 



Tete Tela 4:



4.5) Mensagens Declaração de Óbito: na declaração de óbito houve alterações nas
mensagens de orientação ao criador, além de confirmação de sua operação.

Tela 1:

Observação:

A  mensagem  relativa  à  obrigação  de  o  criador  entregar  a  anilha  após  a
declaração de óbito no sistema já existia, apenas foi incluída mensagem sobre a
possibilidade de entrega perante o órgão estadual.



Tela 2: confirmação de óbito após a declaração;

Observação:

A confirmação do óbito acarreta ao criador a obrigatoriedade de entregar a anilha
no órgão ou instituição ambiental estadual, ou ainda no IBAMA, sob pena de
responsabilização administrativa.

IN nº 10/2011/IBAMA:
Art. 45 – Em caso de roubo, furto, fuga ou óbito de pássaro inscrito no
SisPass, o criador deverá comunicar o evento ao órgão Ambiental, via SisPass,
em 7 (sete) dias.
§ 4° Em caso de óbito da ave, a anilha do pássaro deverá ser devolvida em
30 (trinta) dias desde o comunicado do óbito via SisPass.



4.6)  Licenças  do  Criador  Emitidas  (módulo  externo):  possibilidade  de o  criador
visualizar e verificar a situação das licenças emitidas ao longo dos anos; como já
mencionamos em outras orientações, é uma das operações mais importantes a
“emissão de licença”, pois o criador deve ter acesso a esta informação que
também traduz sua situação financeira, veja a mensagem descrita em vermelho:

Observação:

Aos criadores nos Estados em que o  status/situação de licença aparecer com
pendência  (situação:  pendente)  significa  que  o  pagamento  ainda  não  foi
informado ao sistema, ou porque não se efetuou a baixa manual. O prazo para
baixa  de  boletos  pagos,  nos  Estados  em que  o  pagamento  é  identificado
automaticamente, é 30 dias contados do pagamento. 

Nos locais onde a baixa do boleto pago é efetuada manualmente, o criador deve
entrar em contato com órgão ou instituição ambiental responsável.



4.7)  Mensagens  Informativas  na  Declaração  de  Fuga  e  Tela  de  Confirmação  da
Operação:

Tela 1:



Tela 2: confirmação de fuga após a declaração;



4.8) Mensagem Informativa na Declaração de Furto ou Roubo de Ave:

4.9) Mensagens Informativas na Declaração de Nascimento Relacionadas a Proibições
da IN 10/2011 e Extensível a Outras UF’s:



4.10) Retirado o Módulo de Cadastro de Outro Criadouro (Incluir/Alterar/Excluir)  e
Substituído por Mensagem Informativa:

Tela Nova:

Instruções Normativas nº’s 10/2011 e 6/2013 – IBAMA, respectivamente:

Art. 32 – Todos os Criadores Amadores e Comerciais de Passeriformes deverão:
I – Manter permanentemente seus exemplares no endereço de seu  cadastro,
ressalvadas as movimentações autorizadas.

Art. 15. São dados obrigatórios da inscrição no CTF/APP:
I – identificação da pessoa inscrita e do declarante, constando, no mínimo, de:
a) CPF, nome, endereço, data de nascimento e endereço de correio eletrônico
da pessoa física;



4.11) Transferências Solicitadas pelo Criador (consulta): possibilita a consulta das
transferências que o criador solicitou ao longo de sua licença, bem como saber
se as mesmas foram ou não confirmadas pelo criador de destino (receptor),
tendo, assim, a visão completa de suas operações;

Observação: 

Diante dessa nova ferramenta consultiva, cuida-se de um grande avanço no
tocante às informações disponíveis  ao criador  relativas as suas transações e
confirmações  de  transferência,  podendo  ser  consultadas  sem  necessidade  de
procura ao órgão ambiental da localidade ou Ibama.



4.12) Licença de Transporte Emitida pelo Criador: possibilidade a visualização da
licença de transporte emitida pelo criador, a fim de saber o prazo de início e
término da licença.

4.13) Reimpressão da Licença de Transporte Emitida pelo Criador: possibilidade de
tão somente uma reimpressão da guia da licença de transporte emitida pelo
criador, objetivando assegurá-lo de perdas ou desculpas no sentido que a perdeu
ou extraviou quando do ato fiscalizatório (só é válida com o boleto pago).



4.14) Licença de Transporte para Pareamento Emitida:  possibilidade de consultar a
licença de transporte para pareamento emitida, a fim de saber o prazo de início
e término da licença. Embora o transporte para pareamento seja uma espécie da
licença de transporte, ele é tratado de forma autônoma, da mesma forma que o
sistema faz;

4.15)  Reimpressão  da  Licença  de  Transporte  para  Pareamento: possibilidade de
reimpressão da guia da licença de transporte para pareamento, válida apenas com
o com o respectivo boleto e comprovante de pagamento;



4.16) Mensagens Informativas Quanto ao Pareamento:  na oportunidade, lembramos
o conceito de pareamento como sendo uma espécie de transporte a fim de que
a  ave  possa  ser  levada  ao  plantel  de  outro  criador  com a finalidade  de
cruzamento de indivíduos da mesma espécie;



ESCLARECIMENTOS ADICIONAIS

Anteriormente  a essas implementações o criador  conseguia  emitir  licenças  de
transporte com diversos motivos, destoando o ato administrativo de sua finalidade,
razão pela qual limitou-se a escolha a um só motivo – pareamento, mudança,
torneio, exposição etc. - marcando-se no sistema apenas uma possibilidade, de
modo a permitir que os conceitos/objetivos empregados nas licenças de transporte
sejam aferíveis na prática cotidiana.

Diante de um sem número de demandas surgidas no Ibama e órgãos ambientais
estaduais no tocante ao acesso à informação, pelos usuários, de seus dados de
plantel  virtual  e licença,  estando diretamente  ligados a direitos  e parâmetros
definidos  na  Lei  de  Acesso  à  Informação  (Lei  nº  12.527/2011),  foram
disponibilizadas, como já visto acima, ferramentas consultivas das situações mais
demandas (baixa de boleto, transferência, transporte, acesso etc.)
 
A partir de então essas informações poderão ser visualizadas diretamente pelos
criadores, sem a necessidade de procura dispensável [ligações telefônicas] aos
órgãos ambientais, os quais, agora, terão o encargo de apenas orientar e traduzir
as informações aos criadores que demandarem dúvidas a respeito da interpretação
de dados e de outras situações não disponíveis  para visualização em seus
cadastros no SisPass.

Atenciosamente,

Brasília, 25 de novembro de 2016.

 
Coordenação de Geração de Conhecimento
dos Recursos Faunísticos e Pesqueiros –

COCFP

DBFLO / IBAMA SEDE


