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Check list da documentação a ser entregue para: CETRAS, Criadouros 

Comerciais, Criadouros Científicos, Criadouros Conservacionistas, Jardins 

Zoológicos, Empreendimentos comerciais de animais vivos da fauna silvestre e 

fauna exótica, Abatedouros Frigoríficos e Mantenedouros: 

 

      Formulário de Requerimento de Autorização de Manejo de Fauna para Criação de Fauna 

em Cativeiro devidamente preenchido em TODOS os campos 

      Cópia da Autorização Prévia (AP) 

      Documentos pessoais/empresa/produtor rural 

      Certificado de regularidade válido do Cadastro Técnico Federal 

      Declaração de parceria ou contrato com instituição de pesquisa (apenas para Criadouros 

Científicos) 

      Documento da propriedade ou contrato de locação 

      Certidão da Prefeitura Municipal declarando que o local e o tipo de empreendimento ou 

atividade estão em conformidade com a legislação aplicável ao uso e ocupação do solo 

      Cópia da Licença Ambiental ou Declaração de Dispensa de Licenciamento 

      Anuência do responsável pela Unidade de Conservação Federal ou Municipal (apenas para 

empreendimentos localizados em UC ou em sua zona de amortecimento) 

      Documentação do(s) profissional(is) responsável(is) pela elaboração do Projeto Técnico e 

do Plano de Trabalho 

      Projeto Técnico ou Projeto Arquitetônico 

      Plano de Trabalho 

      Projeto de conservação (apenas para Criadouros Conservacionistas) 

      Plano de Educação Ambiental (apenas para Zoológico) 

      Comprovante de pagamento de taxa de solicitação da AMF (menos para 

empreendimentos públicos, pertencentes a ONGs e para Mantenedouros e Criadouros 

Conservacionistas) 
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Check list da documentação a ser entregue para Estabelecimentos Comerciais 

de Partes, Produtos e Subprodutos da Fauna Silvestre e Fauna Exótica e 

Curtume: 

 

      Formulário de Requerimento de Autorização de Manejo de Fauna para Criação de Fauna 

Silvestre em Cativeiro devidamente preenchido em TODOS os campos 

      Cópia da Autorização Prévia (AP) 

      Documentos pessoais/empresa/produtor rural 

      Certificado de regularidade válido do Cadastro Técnico Federal 

      Documento da propriedade ou contrato de locação 

      Certidão da Prefeitura Municipal declarando que o local e o tipo de empreendimento ou 

atividade estão em conformidade com a legislação aplicável ao uso e ocupação do solo 

      Cópia da Licença Ambiental ou Declaração de Dispensa de Licenciamento 

      Anuência do responsável pela Unidade de Conservação Federal ou Municipal (apenas para 

empreendimentos localizados em UC ou em sua zona de amortecimento) 

      Documentação do(s) profissional(is) responsável(is) pela elaboração do Projeto 

Técnico/Plano de Trabalho 

      Projeto Técnico/Plano de Trabalho 

      Comprovante de pagamento de taxa de solicitação da AMF 

 

 

   

   

   

   

   


