
A té 1er de Janeiro 2020 a licenca de caça serâ dada gratuitamente e sem necessidade de 
passar un exame para qualquer caçador guianense quer faça o pedido.

Très condiçoes devem ser cumpridas :

 Para residir na Guiana como diretor em 28 de Févrereiro de 2017.
 Ter mais de 18 anos na data da candidatura. 
 E estar em situaçao regular no territorio frances.

Como fazer ?

Seu pedido deve ser depositado na prefeitura do seu municipio de residencia ou no seu 
local de caçar habitual.

Para isso você deve prencher o formulario CERFA N° n°15845*01 disponivel nas prefeituras 
ou transferivel a partir dos seguintes sites :

www.guyane.developpement-durable.gouv.fr
ou 

www.oncfs.gouv.fr

Como prencher o formulario ?

No quadro « sua indentidade » na frente é a prencher pelos seus cuidados, escrevendo 
visivelmente em lettras maiuscula antes de colocar a data e assinalo no quadro na parte 
inferior da frente da folha ( sua assinatura nao deve ir além do quadro).

Ao assinar, você para reconhecer a honra, você nao deve se preocupar com qualquer 
desincentivo ou pruibiçao que possa dificultar a emissao da licença de caça.

O quadro na parte de teras deve ser prenchido e assinado pelo prefeito do seu municipio 
de residencia ou de seu local de caça habitual que enviara seu documento para o escritorio
ONCFS ( officio national da caça e da fauna selvagem).

              Pedido de licença para caçar o reconnecimento da experiência

http://www.oncfs.gouv.fr/
http://www.guyane.developpement-durable.gouv.fr/


Documento para participar

 Uma fotocopia de seu documento de identidade em data de validade
( identidade, passaporte ou carteira de residente) ;

 Duas fotos d’identidade padrao com menos de 6 meses.
 Uma prova de endereço provando seu status de residente na guiana francesa como 

principal antes de févereiro 2017.

No prazo de très meses a contar da recepçao do documento por ONCFS, sua licença de 
caça sera enviada ao escritorio da prefeitura tendo registrado seu pedido ou você pode 
recupera sua permissao de caçar.

  A lei da igualdade no exterior aprovado em 28 de feveiro 2017 prever a implementaçao 
de uma permissiao de caça no departamendo guiana francesa até 2020, a permissiao de 
caça sera émitida gratuitamende para qualquer caçador(a) cumprindo as condiçaoes que 
serao aplicada desde o primeiro de janeiro 2020, os usuarios que desejam obter uma 
permissao de caçar téra que se subimeter a uma formaçao acompanhado de um exame 
adaptado ao contexto especifico da guiana francesa.


