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f) Carimbos datadores - deverão ser apostos com a data da
assinatura da certificação, em modelos oficiais divulgados pelo Mi-
nistério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e aplicados de
forma legível.

g) Carimbos de Identificação Funcional - deverão constar os
seguintes dados: nome, cargo (FFA), qualificação profissional (Mé-
dico Veterinário) e número da inscrição no Conselho de Medicina
Ve t e r i n á r i a .

g.1) O FFA, Médico Veterinário, lotado nas Unidades VI-
GIAGRO deverá certificar-se de que possui o devido respaldo do-
cumental para atestar as garantias da Certificação.

2. LEGISLAÇÕES E ATOS NORMATIVOS RELACIONA-
DOS:

a) Decreto nº 24.548 de 03 de Julho de 1934.
b) Decreto nº 30.691 de 29 de Março de 1952.
c) Instrução Normativa SDA nº 33 de 12 de Junho de

2003.
d) Circular 116/2002/DCI/DIPOA.

SEÇÃO VII

SUBSTITUIÇÃO, EXTRAVIO, INUTILIZAÇÃO, CORREÇÃO E
RETIFICAÇÃO DE CERTIFICADOS OFICIAIS

1. SUBSTITUIÇÃO DE CERTIFICADOS OFICIAIS
a) O interessado pode solicitar alterações no Certificado, ou

sua substituição, desde que por escrito, justificando os motivos e
anexando os documentos que comprovem a necessidade das alte-
rações, juntamente com o certificado original a ser alterado ou subs-
tituído.

b) Nos casos em que o documento a ser substituído ainda
esteja retido no estrangeiro e não seja possível apresentar o Cer-
tificado original, o interessado apresentará um Termo de Compro-
misso, (FORMULÁRIO IV) com prazo determinado pela Fiscali-
zação, para apresentação do original.

2. EXTRAVIO OU INUTILIZAÇÃO DE CERTIFICADOS
OFICIAIS

a) Nos casos de extravio ou inutilização do Certificado ori-
ginalmente emitido, poderá haver substituição mediante a apresen-
tação de:

1) Registro do extravio ou inutilização em boletim de ocor-
rência policial;

2) Termo de Responsabilidade assinado pelo exportador ou
seu representante legal, constando a não utilização da via original do
Certificado e declaração de extravio ou de inutilização.

b) No novo Certificado, abaixo do cabeçalho, deverão cons-
tar os dizeres: “Este certificado substitui e anula o de nº ...emitido
em.../.../...”.

c) Para o novo Certificado, quando couber, permanecerá a
data de validade do certificado extraviado ou inutilizado.

3. CORREÇÃO/RETIFICAÇÃO DE CERTIFICADOS OFI-
CIAIS

a) Mediante Requerimento da parte interessada e respeitada a
regulamentação específica, poderá ser emitido documento de reti-
ficação, no mesmo idioma do Certificado original, fazendo-se re-
ferência ao número deste.

4. LEGISLAÇÕES E ATOS NORMATIVOS RELACIONA-
DOS

a) Circular DCI/DIPOA 557/2000.
b) Circular DCI/DIPOA 117/2001.
c) Circular CGPE/DIPOA 360/2005.

SEÇÃO VIII

NOTIFICAÇÃO DE NÃO CONFORMIDADES

1. IMPORTAÇÃO: Qualquer ação que resulte no descum-
primento das exigências das legislações vigentes deverá ser comu-
nicada ao país de origem, por meio da Notificação de Não Con-
formidades, pelo Departamento Técnico competente. As informações
de não conformidade, relatadas no Termo de Ocorrência (FORMU-
LÁRIO XII), serão encaminhadas ao setor técnico da SFA/UF, via
Serviço/Seção de Gestão do VIGIAGRO (VIGIAGRO/DT-UF), que
comunicará ao respectivo Departamento Técnico, com cópia para a
Coordenação Geral do Sistema de Vigilância Agropecuária Inter-
nacional (CGS/VIGIAGRO).

2. EXPORTAÇÃO: As não conformidades, observadas por
ocasião da solicitação de exportação, deverão ser comunicadas, via
Serviço/Seção de Gestão do VIGIAGRO (VIGIAGRO/DT-UF), ao
setor técnico da SFA de origem do produto, utilizando-se para tal o
Termo de Ocorrência.

SEÇÃO IX

RELATÓRIO ESTATÍSTICO

1. As Unidades e os Serviços de Vigilância Agropecuária
Internacional deverão remeter, via Serviço/Seção de gestão, por meio
eletrônico ou via sistema informatizado à Coordenação Geral do Sis-
tema VIGIAGRO, até o 10º (décimo) dia útil do mês subseqüente, os
dados de exportação e importação de animais, vegetais, seus produtos
e subprodutos, derivados e partes, resíduos de valor econômico e
insumos agropecuários.

2. O relatório estatístico obedecerá ao modelo definido pela
CGS/VIGIAGRO.

SEÇÃO X

FISCALIZAÇÃO

1. A fiscalização realizada deve ser registrada no Termo de
Fiscalização (FORMULÁRIO VII), devendo ser preenchidos ou anu-
lados todos os campos do formulário. Nos campos Conclusão/Ob-
servação deverão ser registradas as medidas prescritas, a liberação ou
a proibição do produto.

2. A validade do Termo de Fiscalização fica condicionada às
condições de armazenamento e a perecibilidade do produto. Sempre
que necessário, deverá ser realizada a reinspeção da partida e a
emissão de um novo Termo de Fiscalização.

3. A fiscalização deverá ser feita em locais e horários pre-
viamente agendados, sob condições técnicas e operacionais adequa-
das.

4. O acesso às Unidades de Inspeção para a fiscalização do
produto poderá ocorrer com ou sem a presença do representante da
Alfândega, devendo a Autorização de Acesso para Inspeção Prévia,
deferida pela Receita Federal, ser apresentada pelo interessado.

SEÇÃO XI

INSPEÇÃO/EXAME

1. O exame das mercadorias é feito, inicialmente, de forma
macroscópica. No ato da inspeção/fiscalização, independentemente da
coleta ou não de amostras, devem ser observadas as condições gerais
da unidade de inspeção, de armazenagem, dos invólucros e a ro-
tulagem das mercadorias, assim como a existência de sinais ou sin-
tomas que indiquem não conformidades.

2. Em seguida, caso necessário, coleta-se a amostra, po-
dendo-se fazer o exame complementar do produto nas instalações do
SVA/UVAGRO ou encaminhá-la a laboratório oficial ou credencia-
do.

3. A partida a ser inspecionada ou reinspecionada deve ficar
à disposição do SVA/UVAGRO por período suficiente e necessário à
adequada inspeção ou reinspeção, a critério do FFA responsável.

4. Atendidas as exigências do país importador/exportador, a
mercadoria poderá ser liberada.

5. O registro de não conformidades e a notificação ao in-
teressado serão realizados por meio do Termo de Ocorrência (FOR-
MULÁRIO XII).

SEÇÃO XII

AMOSTRAGEM

1. CONSIDERAÇÕES GERAIS:
a) A amostragem tem por objetivo identificar a existência ou

não de ocorrências zoossanitárias ou fitossanitárias, ou relativas à
identidade e a qualidade do produto, bem como atender à legislação
vigente.

b) É obrigação do interessado promover as condições ne-
cessárias para a amostragem.

c) A amostragem será sempre feita na presença do inte-
ressado, pelo FFA ou sob a sua supervisão, respeitada a competência
técnica profissional.

d) A coleta de amostra para exame ou análise laboratorial,
com indicação das quantidades retiradas, será registrada no Termo de
Fiscalização (FORMULÁRIO VII) ou Termos específicos:

- No caso de fertilizantes, o documento é o Termo de Coleta
de Amostras - Instrução Normativa Ministerial nº 10, de 06 de maio
de 2004 e Portaria SARC nº 497, de 10 de novembro de 2004;

- No caso de Sementes e Mudas, utiliza-se o Termo de
Coleta de Amostra complementar ao Termo de Fiscalização - Ins-
trução Normativa nº 15, de 12 de julho de 2005.

2. LOCAL DE AMOSTRAGEM:
a) A amostragem será feita somente em local previamente

autorizado pela fiscalização, respeitando-se o que preconiza a le-
gislação específica para cada produto.

3. MÉTODOS DE AMOSTRAGEM:
a) A amostragem será realizada com o intuito de obter-se

amostra representativa da partida. O método a ser adotado dependerá
da natureza e apresentação do produto a inspecionar.

b) As amostras coletadas com o objetivo de realização de
exames complementares, ou encaminhamento para análise em la-
boratório específico, somente poderão ser transportadas e acondi-
cionadas em embalagens apropriadas, não podendo em hipótese al-
guma, ser utilizadas as embalagens originais das mercadorias. Essas
embalagens devem trazer impresso rótulo ou etiqueta para identi-
ficação das partidas. As embalagens originais das mercadorias ava-
liadas no processo de inspeção, das quais foram retiradas as amostras,
deverão ser devolvidas imediatamente ao veículo transportador.

c) A coleta de amostras para diagnose fitossanitária/qua-
rentenária deverá ser executada com base na inspeção, buscando-se a
visualização de sintomas ou sinais de ocorrência de pragas. Deve ser
realizada de forma não aleatória, isto é, de forma intencional. Neste
caso, não deve ser colhida amostra para contraprova.

4. TAMANHO DA AMOSTRA:
a) O tamanho da amostra depende do produto e forma de

apresentação, devendo ser obedecidas as quantidades estabelecidas
em instruções específicas.

5. DESTINO DO SALDO DAS AMOSTRAS:
a)A devolução dos descartes deve ser solicitada formalmente

pelos interessados, mediante Requerimento datado e numerado, em
duas vias. Nele deverá constar campo específico para registro das
quantidades devolvidas, que deverá estar firmado pelo funcionário do

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e pelo repre-
sentante do importador, atestando que as recebeu.

b) Caso o interessado não se manifeste pela retirada dos
descartes, depois de decorridos os prazos fixados, a mercadoria em
que a análise de diagnose fitossanitária/quarentena não aponte ocor-
rência de não conformidades e que esteja própria para consumo,
deverá ser doada a instituições filantrópicas previamente cadastradas
na unidade, devendo ser emitido o TERMO DE DOAÇÃO (FOR-
MULÁRIO XXV) em papel timbrado, numerado e datado, relacio-
nando os quantitativos doados, com campo para assinatura, iden-
tificação e carimbo da instituição beneficiada.

6. LEGISLAÇÕES E ATOS NORMATIVOS RELACIONA-
DOS

a) Instrução Normativa Ministerial nº 10 de 06 de maio de
2004.

b) Portaria SARC nº 497 de 10 de Novembro de 2004.
c) Portarias e Instruções Normativas que aprovam os Re-

gulamentos Técnicos de Identidade e Qualidade (Padrões de Iden-
tidade e Qualidade -PIQ).

d) Decreto Nº 5.741, de 30 de março de 2006.

SEÇÃO XIII

VISTORIA DE AMBIENTES

1. PORÕES DE NAVIOS E COMPOSIÇÃO DE EMBAR-
CAÇÕES

a) Para o carregamento com produtos vegetais a granel só-
lido, que demandem certificação fitossanitária, animais, seus produtos
e insumos, que exijam certificação zoossanitária ou declaração de que
o ambiente foi inspecionado, os porões dos navios e a composição de
embarcações devem, preliminarmente, ser inspecionados pelo
SVA/UVAGRO e estar em condição satisfatória indicada no Termo de
Vistoria de Ambiente (FORMULÁRIO XIII).

b) Os navios que transportam exclusivamente contêineres ou
granéis líquidos (Categoria 1 - Tabela 1) estão dispensados da vistoria
de ambiente e emissão do Termo de Vistoria de Ambiente (FOR-
MULÁRIO XIII).

2. CONTÊINERES/VAGÕES
a) Para receber os produtos de origem vegetal e animal, que

exijam certificação ou declaração de que o ambiente foi inspecionado,
os contêineres/vagões sofrerão vistoria prévia de ambiente.

3. SILOS E ARMAZÉNS
a) Para receber os produtos de origem vegetal, que exijam

certificação ou declaração de que o ambiente foi inspecionado, os
silos e armazéns sofrerão vistoria prévia de ambiente.

4. CARROS, VEÍCULOS, EMBARCAÇÕES, AERONA-
VES, BOXES, CURRAIS, BRETES, GAIOLAS, E TODAS AS DE-
MAIS INSTALAÇÕES E LOCAIS PARA EMBARQUE OU DE-
SEMBARQUE DE ANIMAIS EM TRÂNSITO INTERNACIO-
NAL.

a) As instalações para recebimento, alojamento e expedição
de animais, sobretudo grandes animais, bem como os veículos e
contenedores que os transportam, seja na importação ou exportação,
deverão ser vistoriados rotineiramente, atentando para detalhes tais
como:

1) Dimensões: não devem ser subdimensionados, para pro-
porcionar bem estar e conforto aos animais que estão sendo trans-
portados ou alojados;

2) Condições de Conservação: atentar para que sua manu-
tenção seja permanente, não devendo apresentar compartimentos que
possuam superfícies pérfuro-cortantes, tais como: cantos vivos, farpas
de madeira, pontas de parafusos, pregos ou arames salientes, etc.,
para que seja preservada a integridade física dos animais a serem
transportados ou alojados;

3) Condições de Limpeza e Higiene: deverão ser verificadas
as condições de limpeza, a lavagem e a desinfecção das baias e
demais instalações de alojamento, bem como dos compartimentos dos
veículos de transporte e contenedores dos animais. Devendo estar
limpos e desinfetados com produtos aprovados, atendendo à legis-
lação específica, que determina os procedimentos de limpeza, la-
vagem, e desinfecção. Dever-se-á exigir no ato da fiscalização o
atestado de limpeza, lavagem e desinfecção dos veículos transpor-
tadores, assinado por médico veterinário, no qual declara a limpeza, a
lavagem, o desinfetante usado, bem como a sua respectiva concen-
tração;

4) As condições de higiene e limpeza descritas acima de-
verão ser garantidas antes, durante e após a permanência dos animais,
ficando todos os custos envolvidos nos procedimentos de higiene,
limpeza e desinfecção descritos a cargo do proprietário ou respon-
sável pelos animais;

5) Os resíduos sólidos provenientes da limpeza dos am-
bientes descritos acima, não poderão permanecer amontoados pró-
ximos aos postos de desinfecção. Estes resíduos deverão ser des-
truídos por incineração ou qualquer outro método previamente apro-
vado.

5. LEGISLAÇÕES E ATOS NORMATIVOS RELACIONA-
DOS

a) Decreto lei 8.911 de 24 de janeiro de 1946.
b) Portaria Ministerial 369 de 08 de agosto de 1941.

SEÇÃO XIV

PROCEDIMENTOS NO SISCOMEX

1. CONSIDERAÇÕES GERAIS
Toda mercadoria que ingresse no País, importada, a título

definitivo ou não, está sujeita ao despacho aduaneiro de importação,
que será processado com base em declaração formulada no Sistema




