Requerimento para:

CRIADOR AMADOR DE PASSERIFORMES SILVESTRES

1.

INFORMAÇÕES GERAIS
1.1.Requerente:

NOME:

CPF:

ENDEREÇO DO CRIADOURO.(Proibido endereço de estabelecimento comercial ou onde resida outro criador):

R.A:

CEP:

E-MAIL:
Nº PROCESSO SEI:

TELEFONE:

2.

REQUERIMENTO
2.1.Finalidade do requerimento:

À UNIDADE DE GESTÃO DE FAUNA – UFAU/SEGER/PRESI/IBRAM
Ciente da IN IBAMA nº 10/2011 e suas alterações, da IN IBRAM nº 56/2018, da Resolução CONAMA nº 487/2018
e demais normas relacionadas à atividade, o requerente acima identificado solicita a análise dos documentos,
anexos e informações apresentadas para:
APRESENTAR BOLETIM DE OCORRÊNCIA (roubo/furto/extravio)
Antes de protocolar o requerimento, acesse o Sispass e clique em “Informações e Consultas > Licenças
do Criador” e verifique se sua licença vigente consta como “regular”. Nesse caso, o criador deve
declarar o evento (fuga/roubo/furto/óbito) no Sispass. A UFAU somente realiza a exclusão de aves
do plantel Sispass de criadores embargados.
Documentação obrigatória:
Identidade com foto e CPF
Boletim de ocorrência policial discriminando a marcação da(s) anilha(s)
Termo de Veracidade e Concordância para acesso como usuário externo no SEI (obrigatória
somente para os criadores não cadastrados como usuário externo)
 Estou ciente que é obrigação do criador amador realizar a declaração do evento
(fuga/furto/roubo/óbito) no sistema SISPASS, sendo que a UFAU somente realiza a exclusão
de animais do plantel nos casos de embargo para manter o sistema de controle atualizado.
 Nos casos de extravio de anilhas do estoque, a apresentação do boletim de ocorrência de
extravio servirá de justificativa para exclusão das anilhas pelos operadores da UFAU
 A apresentação do boletim de extravio com a marcação da anilha será aceito como justificativa
da não entrega da anilha ao órgão ambiental nos casos de óbito do pássaro com anilha
extraviada (predação)
 Estou ciente de que as informações acerca de minha solicitação estarão disponíveis no SEI,
sendo de minha responsabilidade acessar o sistema com meu login e senha para obtê-los.
 Estou ciente que o requerido não me isenta da aplicação de penalidades por infração à
legislação ambiental e do cumprimento das condicionantes e restrições estabelecidas pelo
BRASÍLIA AMBIENTAL.
Nestes termos, pede deferimento
LOCAL E DATA

!

ASSINATURA

Caso seja assinado por procurador, anexar procuração para essa finalidade.
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