GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

TUTORIAL PARA ACESSAR O SISPASS
SISPASS é o gestor do Sistema de Controle e Monitoramento da Atividade
de Criação Amadora de Pássaros.
Ele foi criado pelo Ibama para permitir a legalização da criação de
Passeriformes, conhecidos como passarinhos ou pássaros silvestres. O sistema
tem o objetivo de regularizar os criadores amadores e os pássaros de origem
legal. Este sistema foi previsto na Instrução Normativa Ibama nº 10/2011 e deve
ser acessado no site de Serviços do Ibama.
IMPORTANTE: Se você deseja tornar-se um criador amador de
passeriformes deve saber que a SEMA-AP não registram pássaros adquiridos
sem a devida comprovação de origem legal, você poderá ser penalizado pela
posse de pássaros ilegais.
ALERTA: Caso você tenha encontrado e capturado um pássaro na
natureza, você não pode mantê-lo como animal de estimação, pois é ilegal, e
você pode sofrer fortes conseqüências, ate mesmo ser processado e ter que pagar
multa.
A seguir será ensinado um passo-a-passo de como você pode realizar o seu
cadastro no SISPASS de forma rápida e simples.
Para se cadastrar no SISPASS você deve seguir os seguintes passos:
1. Utilize o navegador Mozilla Firefox.
2. cadastre-se
no
CTF
Cadastro
Técnico
Federal
(https://servicos.ibama.gov.br/ctf/cadastroInicialPessoaFisica.php)
3. Preencha os dados do formulário. ATENÇÃO: Cadastre o seu próprio email, e não o email de outra pessoa, pois só por e-mail você poderá
recuperar a senha pelo sistema.
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4.
Após preencher os dados Pessoais e de ENDEREÇO e email, o formulário apresenta 3 opções, selecione apenas UMA delas,
escola a categoria e descrição, coloque a data do cadastro, e clique em
adicionar:

5.
Crie sua senha com oito dígitos, leia e clique no termo de
ciência e responsabilidade e digite o código de segurança que aparece na
tela, clique em gravar inscrição.

