
 

DOCUMENTAÇÃO BÁSICA EXIGIDA PARA ANEXAR NO SILIAWEB 

 

1.27.1.1.1 – Homologação  

 

 Apresentar RPA com devido código, gerado no Sistema de Informações Geoambientais de Pernambuco - SIG 

CABURÉ, disponível em sigcabure.cprh.pe.gov.br * (COLOCAR O MESMO ARQUIVO DA GEOLOCALIZAÇÃO DA 

RESIDÊNCIA DO CRIADOR) 

 CPF e RG (Pessoa Física) 

 Comprovante de residência de conta de consumo (energia, água, telefone fixo, internet, gás, imposto predial e 

territorial urbano/IPTU) com no máximo 60 dias de expedição. (arquivo .pdf)     

 Geolocalização da residência de criação das aves com coordenadas geográficas(imagem ou PDF) 

 

1.27.1.1.2 – Transferência de ave entre criadores  

 

 Apresentar RPA com devido código, gerado no Sistema de Informações Geoambientais de Pernambuco - SIG 

CABURÉ, disponível em sigcabure.cprh.pe.gov.br * (COLOCAR O MESMO ARQUIVO DA GEOLOCALIZAÇÃO DA 

RESIDÊNCIA DO CRIADOR) 

 CPF e RG (Pessoa Física) 

 Comprovante de residência do criador amador, apenas conta de consumo (energia, água, telefone fixo, internet, 

gás, imposto predial e territorial urbano/IPTU) com no máximo 60 dias de expedição. *(arquivo .pdf)     

 Geolocalização da residência de origem da criação das aves (coordenadas geográficas) * (imagem ou PDF)  

 Geolocalização da residência de destino da criação das aves (coordenadas geográficas) * (imagem ou PDF)  

 

1.27.1.1.3 – Transporte de ave com finalidade de treinamento ou participação em torneios  

 

 Apresentar RPA com devido código, gerado no Sistema de Informações Geoambientais de Pernambuco - SIG 

CABURÉ, disponível em sigcabure.cprh.pe.gov.br * (COLOCAR O MESMO ARQUIVO DA GEOLOCALIZAÇÃO DA 

RESIDÊNCIA DE ORIGEM) 

 CPF e RG (Pessoa Física) 

 Comprovante de residência do criador amador, apenas conta de consumo (energia, água, telefone fixo, internet, 

gás, imposto predial e territorial urbano/IPTU) com no máximo 60 dias de expedição. *(arquivo .pdf)     

 Geolocalização da residência de origem da criação das aves (coordenadas geográficas) * (imagem ou PDF)   



 Geolocalização do local de treinamento/torneio (coordenadas geográficas) * (imagem ou PDF) 

 

 

1.27.1.1.4 – Transporte de ave com finalidade de mudança  

 

 Apresentar RPA com devido código, gerado no Sistema de Informações Geoambientais de Pernambuco - SIG 

CABURÉ, disponível em sigcabure.cprh.pe.gov.br * (COLOCAR O MESMO ARQUIVO DA GEOLOCALIZAÇÃO DA 

RESIDÊNCIA DE DESTINO) 

 CPF e RG (Pessoa Física) 

 Comprovante de residência do novo endereço do criador amador, apenas conta de consumo (energia, água, 

telefone fixo, internet, gás, imposto predial e territorial urbano/IPTU) com no máximo 60 dias de expedição. 

*(arquivo .pdf)    

 Geolocalização da residência de origem da criação das aves (coordenadas geográficas) * (imagem ou PDF)    

 Geolocalização da residência de destino da criação das aves (coordenadas geográficas) * (imagem ou PDF)  

 

1.27.1.1.5 – Transporte de ave com finalidade de pareamento  

 

 Apresentar RPA com devido código, gerado no Sistema de Informações Geoambientais de Pernambuco - SIG 

CABURÉ, disponível em sigcabure.cprh.pe.gov.br * (COLOCAR O MESMO ARQUIVO DA GEOLOCALIZAÇÃO DA 

RESIDÊNCIA DE ORIGEM) 

 CPF e RG (Pessoa Física) 

 Comprovante de residência do criador amador, apenas conta de consumo (energia, água, telefone fixo, internet, 

gás, imposto predial e territorial urbano/IPTU) com no máximo 60 dias de expedição. *(arquivo .pdf)     

 Geolocalização da residência de origem da criação das aves (coordenadas geográficas) * (imagem ou PDF)   

 Geolocalização da residência de destino da criação das aves (coordenadas geográficas) * (imagem ou PDF)   

 

1.27.1.1.6 – Inclusão no Plantel de ave oriunda de criador comercial  

 

 Apresentar RPA com devido código, gerado no Sistema de Informações Geoambientais de Pernambuco - SIG 

CABURÉ, disponível em sigcabure.cprh.pe.gov.br * (COLOCAR O MESMO ARQUIVO DA GEOLOCALIZAÇÃO DA 

RESIDÊNCIA DO CRIADOR) 

 CPF e RG (Pessoa Física) 



 Comprovante de residência de conta de consumo (energia, água, telefone fixo, internet, gás, imposto predial e 

territorial urbano/IPTU) com no máximo 60 dias de expedição. *(arquivo .pdf)   

 Geolocalização da residência de criação das aves com coordenadas geográficas * (imagem ou PDF) 

 Nota fiscal eletrônica (NFE) *(arquivo .pdf)   

 Certificado de origem SISFAUNA (exceto para compras no estado de São Paulo) (arquivo .pdf)   

 Licença de transporte expedida pela GeFau/SP, para compras na UF São Paulo  (arquivo .pdf)   

 

1.27.1.1.7 – Reversão de fuga, comunicação de furto ou óbito 

 

 Apresentar RPA com devido código, gerado no Sistema de Informações Geoambientais de Pernambuco - SIG 

CABURÉ, disponível em sigcabure.cprh.pe.gov.br * (COLOCAR O MESMO ARQUIVO DA GEOLOCALIZAÇÃO DA 

RESIDÊNCIA DO CRIADOR) 

 CPF e RG (Pessoa Física) 

 Comprovante de residência de conta de consumo (energia, água, telefone fixo, internet, gás, imposto predial e 

territorial urbano/IPTU) com no máximo 60 dias de expedição* (arquivo .pdf)    

 Geolocalização da residência de criação das aves com coordenadas geográficas * (imagem ou PDF)   

 Boletim de ocorrência policial (quando furto/roubo) *(arquivo .pdf)   

 Registro no Sistema SISPASS (quando fuga/furto/roubo/óbito)*  

 

1.27.1.1.8 – Alteração de vínculo de anilhas  

 

 Apresentar RPA com devido código, gerado no Sistema de Informações Geoambientais de Pernambuco - SIG 

CABURÉ, disponível em sigcabure.cprh.pe.gov.br * (COLOCAR O MESMO ARQUIVO DA GEOLOCALIZAÇÃO DA 

RESIDÊNCIA DO CRIADOR) 

 CPF e RG (Pessoa Física) 

 Comprovante de residência de conta de consumo (energia, água, telefone fixo, internet, gás, imposto predial e 

territorial urbano/IPTU) com no máximo 60 dias de expedição*(arquivo .pdf)    

 Geolocalização da residência de criação das aves com coordenadas geográficas* (imagem ou PDF)   

 Nota fiscal eletrônica (NFE) de compra das anilhas *(arquivo .pdf)     

 

1.27.1.1.9 – Declaração de nascimento  

 



 Apresentar RPA com devido código, gerado no Sistema de Informações Geoambientais de Pernambuco - SIG 

CABURÉ, disponível em sigcabure.cprh.pe.gov.br * (COLOCAR O MESMO ARQUIVO DA GEOLOCALIZAÇÃO DA 

RESIDÊNCIA DO CRIADOR) 

 CPF e RG (Pessoa Física) 

 Comprovante de residência de conta de consumo (energia, água, telefone fixo, internet, gás, imposto predial e 

territorial urbano/IPTU) com no máximo 60 dias de expedição*(arquivo .pdf)     

 Geolocalização da residência de criação das aves com coordenadas geográficas * (imagem ou PDF)   

 

1.27.1.1.10 – Autorização e/ou Alteração para exposição/torneio de canto/fibra ou concurso de animais silvestres  

 

 Apresentar RPA com devido código, gerado no Sistema de Informações Geoambientais de Pernambuco - SIG 

CABURÉ, disponível em sigcabure.cprh.pe.gov.br * (COLOCAR O MESMO ARQUIVO DA GEOLOCALIZAÇÃO DA 

RESIDÊNCIA DO CRIADOR) 

 CPF e RG (Pessoa Física) 

 Solicitação/calendário*(arquivo .pdf)    

 Registro da Associação na Agência *(arquivo .pdf)    

 Geolocalização do (s) endereço (s) do (s) torneio (s) de canto/fibra com coordenadas geográficas* (imagem ou PDF)  

 

1.27.1.1.11 – Autorização para Registro de nova Entidade Associativa  

 

 Apresentar RPA com devido código, gerado no Sistema de Informações Geoambientais de Pernambuco - SIG 

CABURÉ, disponível em sigcabure.cprh.pe.gov.br * (COLOCAR O ARQUIVO DA GEOLOCALIZAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO) 

 CNPJ e Contrato Social (Pessoa Jurídica)  

 Solicitação/Ofício*(arquivo .pdf)    

 Ato constitutivo ou estatuto*(arquivo .pdf)   

 Ata de eleição e posse de seus dirigentes ou de outro documento que demonstre a regularidade de sua 

representação*(arquivo .pdf)    

 Documento oficial de identificação com foto, CPF e de comprovante de residência (máximo de 60 dias de 

expedição), número de telefone e endereço eletrônico (email) do responsável legal pela respectiva entidade 

*(arquivo .pdf)    

 Alvará de localização e funcionamento fornecido pelo órgão municipal ou distrital onde a entidade tenha sede 

*(arquivo .pdf)    

 

 



 

 

 

 


