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REQUERIMENTO

1.Requerente: 

Nome: 

CPF:   

Endereço do requerente (local destino do plantel)

  

Bairro: Município:

Telefone: (        ) Cel:

e-mail:   
2. Requerimento para: 

 
Novo Cadastro de Criador Amadorista

  
Renovação da  licença de Criador

3. Descrição da Atividade: 

Criador Amadorista de Passeriformes,

4. Declaração do Requerente: 

- Todas as informações prestadas e documentos

mesmos sob as penas da lei; 

- Estou ciente das normativas que regem

- Comprometo-me a providenciar todas as informações necessárias ao bom andamento do 

processo. Nestes termos pede deferimento,

 
Local: 

 
Nome:   

 
Assinatura:   

                                                                                 

OBS: o registro somente será liberado
SUDEMA. 

 

ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 
Tambiá – João Pessoa-PB 

5602/3218-5581 

REQUERIMENTO -  CRIADOR AMADOR DE PASSERIFORME

 

 

o do requerente (local destino do plantel):     

   

Município:  CEP:

Cel: (        )    

 

Amadorista de Passeriformes 

Criador Amadorista de Passeriformes 

Passeriformes, CTF n°:     

documentos anexos são verdadeiros, assumindo a responsabilidade

regem esta atividade 

me a providenciar todas as informações necessárias ao bom andamento do 

deferimento, 

 , Data: de 

 

 

                                                                                 (requerente) 

liberado após a homologação do cadastro pelos servidores

Divisão de Fauna - DIFAU 

(083) 3221-6161 / 98844-1908 

difausudema@gmail.com 

 

 

 

PASSERIFORMES  

   

  

 

  

CEP:  

  

responsabilidade pelos 

me a providenciar todas as informações necessárias ao bom andamento do 

 de    

  

 

servidores autorizados da 
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CADASTRO DE CRIADOR

1. Requerimento para a atividade Criador Amador de 
Passeriformes. 

2. Cópia digitalizada do CPF e 

3. Comprovante de residência 
plantel): Conta de luz, de água ou de telefone fixo 
(expedidas nos últimos 60 dias) no nome do requerente.

Se o comprovante de residência
deve-se apresentar  a Termo de Responsabilidade
Anexo) 

4. Certidão criminal em nome do requerente 
Tribunal de Justiça da Paraíba. 
https://app.tjpb.jus.br/certo/paginas/publico/solicitarCertidao.jsf
ou https://www.tjpb.jus.br/servicos/telejudiciario/

5. Comprovante da taxa de 
respectiva Autorização, conforme guia preenchida pela 
SUDEMA. 
 

1. O requerimento e a documentação devem ser 
protocolo@sudema.pb.gov.br

2. A divisão de atendimento
boleto para pagamento.

3. Novo criador: deve atentar
dados. Após emitir a licença entre em contato com a divisão de fauna da 
Sudema. 

4. Para renovação anual: 
deve realizar a emissão da licença, para que no momento da vistoria seja 
atualizado o status da mesma.
 
Para emitir a licença, siga as instruções abaixo:
 Entrar no site:

Inserir os dados de login e senha
 Após entrar em sua conta, selecione a opção "Serviços".
 Depois clique no link "Gestão Passeriformes Silves
 Por fim em "Emiti boleot ou licença

 

ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 
Tambiá – João Pessoa-PB 

5602/3218-5581 

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA  

CRIADOR AMADOR DE PASSERIFORMES BASE

atividade Criador Amador de 

do CPF e RG ou CNH. 

3. Comprovante de residência (local de destino do 
Conta de luz, de água ou de telefone fixo 

(expedidas nos últimos 60 dias) no nome do requerente.  

residência for em nome de terceiros 
Termo de Responsabilidade.(Em 

em nome do requerente junto ao 
ribunal de Justiça da Paraíba. Disponível em: 

https://app.tjpb.jus.br/certo/paginas/publico/solicitarCertidao.jsf 
https://www.tjpb.jus.br/servicos/telejudiciario/ 

. Comprovante da taxa de recolhimento no valor da 
respectiva Autorização, conforme guia preenchida pela 

 

 Lei 

5.197/1967

 Lei Federal

 Decreto

6.514/2008;

 Lei 

140/2011;

 Instrução

IBAMA

 Deliberação 3680

Diário

Paraíba no dia 19 de

2016;

 Lei 

11.084/2018.

 

O requerimento e a documentação devem ser enviados
protocolo@sudema.pb.gov.br 

de atendimento, após a conferência dos dados, realizará o envio do 
boleto para pagamento. 

deve atentar-se para emissão da licença após a homologação dos 
Após emitir a licença entre em contato com a divisão de fauna da 

Para renovação anual: após o recebimento do número de protocolo o criador 
deve realizar a emissão da licença, para que no momento da vistoria seja 
atualizado o status da mesma. 

Para emitir a licença, siga as instruções abaixo: 
Entrar no site: https://servicos.ibama.gov.br/ctf/sistema.php
Inserir os dados de login e senha 
Após entrar em sua conta, selecione a opção "Serviços". 
Depois clique no link "Gestão Passeriformes Silvestre Nativos".
Por fim em "Emiti boleot ou licença". 

BASE LEGAL 

 Federal nº  

5.197/1967 

Federal n° 9.605/1998; 

Decreto Federal n° 

6.514/2008; 

 Complementar 

140/2011; 

Instrução Normativa 

IBAMA 10/2011; 

Deliberação 3680 publicada no

Diário Oficial do Estado da 

Paraíba no dia 19 de fevereiro de 

2016; 

 Estadual n° 

11.084/2018. 

enviados para o 

realizará o envio do 

se para emissão da licença após a homologação dos 
Após emitir a licença entre em contato com a divisão de fauna da 

após o recebimento do número de protocolo o criador 
deve realizar a emissão da licença, para que no momento da vistoria seja 

https://servicos.ibama.gov.br/ctf/sistema.php 

tre Nativos". 
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Observação:  

 O Certificado de regularidade tem validade de 3 meses a partir da data de sua 
emissão. O criador deve atentar
(https://servicos.ibama.gov.br/ctf/sistema.php?modulo=aplicacao/modulo&mod
uloId=9). 

 A autorização para Criação Amadora Passeriformes tem 
sempre no período de 01 de agosto a 31 de julho 
ser requerida nova licença 30 (trinta) dias antes da data de vencimento
da taxa para cadastro de novos criadores ou de renovação anual compreende 
duas UFR-PB (Unidade fiscal de referência da Paraíba).
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O Certificado de regularidade tem validade de 3 meses a partir da data de sua 
emissão. O criador deve atentar-se a manter o mesmo ativo e regular. 
https://servicos.ibama.gov.br/ctf/sistema.php?modulo=aplicacao/modulo&mod

A autorização para Criação Amadora Passeriformes tem validade anual
sempre no período de 01 de agosto a 31 de julho do ano seguinte
ser requerida nova licença 30 (trinta) dias antes da data de vencimento
da taxa para cadastro de novos criadores ou de renovação anual compreende 

PB (Unidade fiscal de referência da Paraíba). 

O Certificado de regularidade tem validade de 3 meses a partir da data de sua 
se a manter o mesmo ativo e regular. 

https://servicos.ibama.gov.br/ctf/sistema.php?modulo=aplicacao/modulo&mod

validade anual, 
do ano seguinte, devendo 

ser requerida nova licença 30 (trinta) dias antes da data de vencimento. O valor 
da taxa para cadastro de novos criadores ou de renovação anual compreende 



 
 

SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
Av. Monsenhor Walfredo Leal, 181 – Tambiá 
CEP: 58.020-540    Tel.: (83) 3218-5602/3218
CNPJ: 08.329.849.0001-15 
 

 

 
 
 
 
Eu_____________________________________________________________________

RG: 

 
Declaro que sou residente
 

 
 

 
Bairro: 

Município: 

Declaro para os devidos fins, que as informações 
verdadeiras, sob pena de incorrer
sanções cabíveis. 

Local: 

 
 

 
 

Observação: Só é necessário o preenchimento desta declaração quando o comprovante 
de   residência não estiver em nome
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Termo de Responsabilidade 

_____________________________________________________________________

CPF: 

esidente e domiciliado no endereço: 

CEP: 

Estado: 

Declaro para os devidos fins, que as informações por mim prestadas a este
incorrer no art. 299 do Código Penal, bem como

Data: 

Assinatura do Requente 

Só é necessário o preenchimento desta declaração quando o comprovante 
em nome do requerente. 

_____________________________________________________________________ 

por mim prestadas a este órgão são 
como nas demais 

Só é necessário o preenchimento desta declaração quando o comprovante 


