
Nº 218, terça-feira, 14 de novembro de 2006 1 13ISSN 1677-7042

3. PROCEDIMENTOS
a) O SEDESA/DT-UF de origem dos animais, após analisar

a documentação que respaldará a emissão do CZI, comunicará ao
SVA/UVAGRO de egresso, encaminhando a Autorização para Emis-
são do CZI via fax e encaminhará a via original com toda a do-
cumentação de respaldo para emissão do CZI ao SVA/UVAGRO em
envelope devidamente lacrado;

b) Conferir a documentação original, observando as carac-
terísticas dos animais, tais como: espécie, raça, pelagem, idade, etc;

c) Avaliar os dados constantes dos documentos (Atestados de
Saúde) emitidos pelo Médico Veterinário, principalmente no que con-
cerne à data dos exames clínicos realizados.

4. DOCUMENTAÇÃO EMITIDA
a) Termo de Fiscalização (FORMULÁRIO VII), onde no

campo conclusão/observação constará se o despacho estará autorizado
ou proibido, ou se deverão ser atendidas exigências ou regularizadas
ocorrências registradas;

b) Termo de Ocorrência (FORMULÁRIO XII), quando for o
caso;

c) CZI, em modelo encaminhado pelo SEDESA/DT-UF da
SFA de origem, com prazo máximo de validade de 10 dias. No caso
de transporte marítimo ou rodoviário, a validade será estabelecida
tendo em vista o tempo estimado de viagem.

5. LEGISLAÇÕES E ATOS NORMATIVOS RELACIONA-
DOS

a) Decreto n.º 24.548 de 03 de julho de 1934;
b) Instrução Normativa MAPA nº 18 de 18 de julho de

2006
c) Circular Conjunta DSA/VIGIAGRO n.º 1 de 14 de ou-

tubro de 2005.

SEÇÃO IV
MATERIAIS DE MULTIPLICAÇÃO ANIMAL

1. CONSIDERAÇÕES GERAIS
a) O Certificado Sanitário Internacional (CSI) obedecerá,

estritamente, os modelos reconhecidos e divulgados pelos Depar-
tamentos Técnicos Competentes DSA ou DFIP/SDA;

b) O CSI será emitido pelo SVA/UVAGRO de egresso da
mercadoria, com respaldo na Autorização para Emissão do CSI, emi-
tida pelo SEDESA ou SEFAG/DT-UF de origem do material.

2. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA
a) Requerimento para Fiscalização de Produtos Agropecuá-

rios (FORMULÁRIO V);
b) Documentação encaminhada pelo SEDESA ou SE-

FA G / D T - U F :
1) Autorização para Emissão do CSI original, emitida pelo

SEDESA ou SEFAG/DT-UF;
2) Modelo oficial vigente de CSI a ser firmado;
3) Atestados e/ou exames laboratoriais inerentes às diversas

espécies;
c) Registro de Exportação (Extrato do RE);
d) Nota Fiscal;
e) Cópia do Conhecimento ou Manifesto de carga (após o

embarque).
3. PROCEDIMENTOS
a) O SEDESA e/ou SEFAG/DT-UF de origem do material,

após analisarem a documentação que respaldará a emissão do CSI,
comunicará ao SVA/UVAGRO de egresso, encaminhando a Auto-
rização para Emissão do CSI via fax e encaminhará a via original
com toda a documentação de respaldo para emissão do CSI ao
SVA/UVAGRO em envelope devidamente lacrado;

b) Avaliar e conferir a documentação original encaminhada,
observando as exigências sanitárias e parecer emitido pelas áreas
técnicas do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento;

c) No ato da fiscalização, faz-se a verificação da identi-
ficação, da hermeticidade e inviolabilidade dos envases que contêm o
material. No caso de suspeita ou de perdas de material, a Autoridade
Sanitária deverá proibir o embarque e determinar a sua destruição, à
custa do seu responsável.

4. DOCUMENTAÇÃO EMITIDA
a) Termo de Fiscalização (FORMULÁRIO VII), onde no

campo conclusão/observação constará se o despacho estará autorizado
ou proibido, ou se deverão ser atendidas exigências ou regularizadas
ocorrências registradas;

b) Termo de Ocorrência (FORMULÁRIO XII), quando for o
caso;

c) CSI em modelo encaminhado pelo SEDESA e/ou SE-
FAG/DT-UF, tendo prazo máximo de validade de 10 dias. No caso de
transporte marítimo ou rodoviário, a validade será estabelecida tendo
em vista o tempo estimado de viagem.

5. LEGISLAÇÕES E ATOS NORMATIVOS RELACIONA-
DOS

a) Lei n.º 6.446 de 05 de outubro de 1977;
b) Decreto n.º 187 de 09 de agosto de 1991;
c) Instrução Normativa MAPA n.º 02 de 14 de janeiro de

2004;
d) Circular Conjunta DSA/VIGIAGRO n.º 1 de 14 de ou-

tubro de 2005.

SEÇÃO V
MATERIAIS DE PESQUISA

1. CONSIDERAÇÕES GERAIS
a) O Certificado Sanitário Internacional (CSI) obedecerá,

estritamente, os modelos reconhecidos e divulgados pelo
DSA/SDA;

b) O CSI será emitido pelo SVA/UVAGRO de egresso da
mercadoria, com respaldo na Autorização para Emissão do CSI, emi-
tida pelo SEDESA/DT-UF de origem dos produtos.

2. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA
a) Requerimento para Fiscalização de Produtos Agropecuá-

rios (FORMULÁRIO V);
b) Documentação encaminhada pelo SEDESA/DT-UF:
1) Autorização para Emissão do CSI original, emitida pelo

SEDESA/DT-UF;
2) Modelo oficial vigente de CSI a ser firmado, com prazo

máximo de validade de 10 dias. No caso de transportes marítimo,
ferroviário ou rodoviário, a validade será estabelecida, tendo em vista
o tempo estimado da viagem;

3) Exames laboratoriais inerentes às diversas mercadorias;
c) Parecer do Ministério da Ciência e Tecnologia - MCT,

autorizando a exportação de material biológico destinado à pesquisa,
de acordo com o Decreto 98.830 de 15 de janeiro de 1990;

d) Autorização Prévia do IBAMA, quando for o caso;
e) Outros documentos a serem exigidos quando o produto for

exportado como carga e não como bagagem, correio e courrier:
e.1) Registro de Exportação (Extrato do RE);
e.2) Nota Fiscal;
e.3) Cópia do Conhecimento ou Manifesto de carga (após o

embarque).
3. PROCEDIMENTOS
a) O SEDESA/DT-UF de origem da mercadoria, após ana-

lisar a documentação que respaldará a emissão do CSI, comunicará ao
SVA/UVAGRO de egresso, encaminhando a Autorização para Emis-
são do CSI via fax e encaminhará a via original, com toda a do-
cumentação de respaldo para emissão do CSI ao SVA/UVAGRO em
envelope devidamente lacrado;

b) Avaliar e conferir a documentação original, observando as
exigências sanitárias e parecer emitido pelo Ministério da Ciência e
Tecnologia - MCT;

c) Os materiais destinados à pesquisa devem ser manejados
com precaução e somente abertos ou manipulados por pessoal au-
torizado e especializado, em condições de biossegurança;

d) No ato da fiscalização, faz-se a verificação da identi-
ficação, da hermeticidade e inviolabilidade dos envases que contêm o
material. No caso de suspeita ou de perdas de material que re-
presentem risco sanitário, a Autoridade Sanitária determinará a sua
destruição, à custa do responsável pela mercadoria.

4. DOCUMENTAÇÃO EMITIDA
a) Termo de Fiscalização (FORMULÁRIO VII), onde no

campo conclusão/observação constará se o despacho estará autorizado
ou proibido, ou se deverão ser atendidas exigências ou regularizadas
ocorrências registradas;

b) Termo de Ocorrência (FORMULÁRIO XII), quando for o
caso;

c) CSI em modelo encaminhado pelo SEDESA/DT-UF, ten-
do prazo máximo de validade de 10 dias. No caso de transporte
marítimo ou rodoviário, a validade será estabelecida tendo em vista o
tempo estimado de viagem.

5. LEGISLAÇÕES E ATOS NORMATIVOS RELACIONA-
DOS

a) Decreto nº 98.830 de 15 de Janeiro de 1990;
b) Circular Conjunta DSA/VIGIAGRO n.º 1 de 14 de ou-

tubro de 2005.

SEÇÃO VI

PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL COMESTÍVEIS (CÁRNEOS,
PESCADOS, LÁCTEOS, OVOS, MEL E SEUS DERIVADOS,

ENVOLTÓRIOS NATURAIS E PRATOS PRONTOS QUE
CONTENHAM COMO INGREDIENTE,

PRODUTO DE ORIGEM ANIMAL).

EMBARQUE CARGA SOLTA OU CARGA CONVENCIONAL

(transbordo da mercadoria para o porão do navio, aeronave,
transporte rodoviário ou ferroviário, em zona primária).

1. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA
a) Requerimento para Fiscalização de Produtos Agropecuá-

rios (FORMULÁRIO V);
b) Certificado Sanitário Nacional (original emitido pelo SIF),

para respaldar a emissão do Certificado Sanitário Internacional pelo
S VA / U VA G R O ;

c) Registro de Exportação (Extrato do RE);
d) Nota Fiscal;
e) Cópia do Conhecimento ou Manifesto de carga (após o

embarque);
f) Autorização do IBAMA, quando se tratar de produto de

espécie controlada.
2. PROCEDIMENTOS
a) Verificar a integridade dos lacres e placa dos caminhões,

identificando-os conforme documentação constante no processo;
b) Para ruptura de lacres, haverá necessidade da presença dos

representantes legais do exportador e do depositário e cumprimento
das instruções específicas do Departamento de Inspeção de Produtos
de Origem Animal;

c) Em caso de ruptura de lacre durante o trajeto corres-
pondente entre o estabelecimento fabricante e o SVA/UVAGRO, de-
ve-se fazer a reinspeção da carga em local adequado, caso seja pos-
sível, ou devolvê-la ao estabelecimento de origem. O procedimento
de reinspeção, em casos de roubo de carga, somente se procederá
após o registro da ocorrência em boletim policial;

d) Acompanhar o procedimento de transbordo da mercadoria
e realizar reinspeção, verificando as condições de embalagem, ro-
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SEÇÃO VII

PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL COMESTÍVEIS (CÁRNEOS,
PESCADOS, LÁCTEOS, OVOS, MEL E SEUS DERIVADOS,

ENVOLTÓRIOS NATURAIS E PRATOS PRONTOS - QUE
CONTENHAM COMO INGREDIENTE,

PRODUTO DE ORIGEM ANIMAL)-

CARGA EXPORTADA EM CONTÊINER OU CAMINHÃO
LACRADO NA ORIGEM

1. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA
a) Requerimento para Fiscalização de Produtos Agropecuá-

rios (FORMULÁRIO V);
b) Certificado Sanitário Internacional (emitido pelo SIF),

seus anexos e declarações adicionais, quando exigidas pelo país im-
portador;

c) Registro de Exportação (Extrato do RE);
d) Nota Fiscal;
e) Cópia do Conhecimento ou Manifesto de carga (após o

embarque);
f) Autorização do IBAMA, quando se tratar de produto de

espécie controlada.
2. PROCEDIMENTOS
a) Produtos que venham em caminhões ou contêineres la-

crados pelo SIF de origem deverão vir acompanhados do CSI, não
havendo necessidade de se fazer a reinspeção;

b) A reinspeção poderá ser feita a pedido do país importador.
Ex: Israel (verificação de temperatura) e Rússia (reinspeção do Mé-
dico Veterinário russo);

c) Vistoriar, verificando a integridade dos lacres, placas dos
caminhões e códigos dos contêineres, identificando-os conforme do-
cumentação constante no processo;

d) Em caso de discrepância na análise documental ou no
procedimento de vistoria, deve-se fazer a reinspeção. Para ruptura de
lacres, haverá necessidade da presença dos representantes legais do
exportador e do depositário e cumprimento das instruções específicas
do Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal. Re-
gistrar o procedimento de reinspeção e colocação do novo lacre (Ca-
rimbagem do CSI original com o Carimbo Datador de Reinspecio-
nado e Relacrado, conforme modelo divulgado pela Circular DCI/DI-
POA n. 116/2002).

3. DOCUMENTAÇÃO EMITIDA
a) Termo de Fiscalização (FORMULÁRIO VII), onde no

campo conclusão/observação constará se o despacho estará autorizado
ou proibido, ou se deverão ser atendidas exigências ou regularizadas
ocorrências registradas;

b) Termo de Ocorrência (FORMULÁRIO XII), quando for o
caso.

4. LEGISLAÇÕES E ATOS NORMATIVOS RELACIONA-
DOS

a) Circular n.º 116/2002 DCI/DIPOA;
b) Lei N.º 1.283 de 18 de dezembro de 1950;
c) Decreto N.º 30.691 de 29 de março de 1952;
d) Instrução Normativa SDA N.º 33 de 02 de Junho de

2003.

SEÇÃO VIII

PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL, NÃO
COMESTÍVEIS OU PARA FINS OPOTERÁPICOS E

INDUSTRIAIS EMBARQUE CARGA SOLTA OU CARGA
CONVENCIONAL

(transbordo da mercadoria para o porão do navio, aeronave,
transporte rodoviário ou ferroviário, em zona primária)

1. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA
a) Requerimento para Fiscalização de Produtos Agropecuá-

rios (FORMULÁRIO V);
b) Certificado Sanitário Nacional (original emitido pelo SIF),

e/ou Certificado de Inspeção Sanitária modelo E (CIS E), para res-
paldar a emissão do Certificado Sanitário Internacional pelo
S VA / U VA G R O ;

c) Registro de Exportação (Extrato do RE);
d) Nota Fiscal;
e) Cópia do Conhecimento ou Manifesto de carga (após o

embarque);
f) Autorização do IBAMA, quando se tratar de produto de

espécie controlada.

tulagem e temperatura, que devem estar de acordo com a legislação e
exigências do país importador.

3. DOCUMENTAÇÃO EMITIDA
a) CSI (de acordo com o modelo adotado pela CGPE/DI-

POA) e com respaldo nas informações constantes nas Certificações
Sanitárias Nacionais, nota fiscal de exportação e conhecimento ou
manifesto de carga;

b) Termo de Fiscalização (FORMULÁRIO VII), onde no
campo conclusão/observação constará se o despacho estará autorizado
ou proibido, ou se deverão ser atendidas exigências ou regularizadas
ocorrências registradas;

c) Termo de Ocorrência (FORMULÁRIO XII), quando for o
caso.

4. LEGISLAÇÕES E ATOS NORMATIVOS RELACIONA-
DOS

a) Lei N.º 1.283 de 18 de Dezembro de 1950;
b) Decreto N.º 30.691 de 29 de Março de 1952;
c) Instrução Normativa SDA n.º 33 de 02 de Junho de

2003.




