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2. PROCEDIMENTOS
a) Acompanhar o procedimento de transbordo da mercadoria

e realizar reinspeção, verificando se o tipo do produto confere com o
especificado na documentação. Ex: couro curtido ao cromo (wet
blue), pele salgada e outros;

b) No caso de pele salgada havendo presença de larvas de
dípteros, o produto deverá ser expurgado com produtos aprovados
pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, salvo casos
em que o país importador restrinja tal procedimento;

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 proceder-se-á
após o registro da ocorrência em boletim policial.

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;

c) Declaração ou CSI em modelo oficial divulgado pelo
DSA/SDA ou DIPOA/SDA, com respaldo nas informações constantes
na Certificação de origem, nota fiscal de exportação e conhecimento
ou manifesto de carga.

4. LEGISLAÇÕES E ATOS NORMATIVOS RELACIONA-
DOS

a) Decreto n.º 24.548 de 03 de julho de 1934;
b) Lei nº 1.283 de 18 de dezembro de 1950;
c) Decreto n.º 30.691 de 29 de março de 1952.

SEÇÃO IX

PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL, NÃO
COMESTÍVEIS OU PARA

FINS OPOTERÁPICOS E INDUSTRIAIS.
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, ou Declaração em mo-

delo oficial divulgado pelo DSA/SDA ou DIPOA/SDA, emitido pelo
FFA da Unidade do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento de origem, seus anexos e declarações adicionais, quando
exigidas pelo país importador;

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 FFA da Unidade do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento de origem deverão vir acompanhados do CSI, não
havendo necessidade de fazer a reinspeção;

b) Vistoriar, verificando a integridade dos lacres e iden-
tificação dos caminhões e contêineres, de acordo com a documen-
tação constante no processo, na presença do representante legal do
exportador;

c) 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 do representante legal do ex-
portador e do depositário.

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) Decreto n.º 24.548 de 03 de julho de 1934;
b) Lei nº 1.283 de 18 de dezembro de 1950;
c) Decreto n.º 30.691 de 29 de março de 1952.

SEÇÃO X

PRODUTOS DE USO VETERINÁRIO/PRODUTOS BIOLÓGICOS

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

rios (FORMULÁRIO V);
b) Autorização de Exportação, obtida junto ao Ministério da

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento), com parecer, exigências e orientações
sobre os procedimentos a serem adotados:

1) Para produtos não registrados no Ministério da Agri-
cultura, Pecuária e Abastecimento, fabricados somente para expor-
tação: deverá ser exigida a Licença para exportação;

2) Para produtos registrados no Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento: Fica dispensada a exigência da licença de
exportação, exceto quando estes produtos estiverem sendo utilizados
em campanhas ou programas sanitários do próprio Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento .

c) Cópia da Licença do estabelecimento exportador junto ao
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento;

d) Cópia do Registro do Produto junto ao Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento;

e) Registro de Exportação (Extrato do RE);
f) Nota fiscal;
a) Cópia do Conhecimento ou Manifesto de carga (após o

embarque).
2. PROCEDIMENTOS
a) Produtos registrados no Ministério da Agricultura, Pe-

cuária e Abastecimento, provenientes de estabelecimentos registrados:
conferem-se os dados do produto com os do seu registro;

b) Produtos não registrados no Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento: avaliar e conferir a documentação, ob-
servando as exigências sanitárias e parecer emitido pelas áreas téc-
nicas 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;

d) No caso de suspeita ou de perdas de material, a Au-
toridade Sanitária deverá proibir o embarque e determinar a des-
truição do produto.

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) Decreto n.º 5053 de 22 de abril de 2004.

SEÇÃO XI

PRODUTOS VEGETAIS DESTINADOS
À ALIMENTAÇÃO ANIMAL

(GRÃOS, FARELOS E OUTROS INGREDIENTES VEGETAIS)

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

rios (FORMULÁRIO V);
b) Cópia do Certificado Fitossanitário (FORMULÁRIO

VIII);
c) Declaração do Status Zoossanitário da Unidade da Fe-

deração de Origem da mercadoria, emitida pelo SEDESA/DT-UF da
SFA/UF, conferindo o devido respaldo para emissão do Certificado de
Exportação de Produtos para Alimentação Animal;

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

embarque).
2. PROCEDIMENTOS
a) Conferência documental.
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;

c) Certificado de Exportação de Produtos para Alimentação
Animal em modelo Oficial divulgado pelo(s) Departamento(s) Téc-
nico(s) Competente(s).

4. LEGISLAÇÕES E ATOS NORMATIVOS RELACIONA-
DOS

a) Lei N.º 6.198 de 26 de novembro de 1974;
b) Decreto N.º 76.986 de 06 de janeiro de 1976.

SEÇÃO XII

PRODUTOS DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ANIMAL
PROCEDENTES DE ESTABELECIMENTOS COM SIF

(EX.: PET FOOD, FARINHAS DE CARNE E OSSOS, SANGUE,
PENA, CARNE, MIÚDOS, SORO DE LEITE, E OUTROS)

- EMBARQUE CARGA SOLTA OU CARGA CONVENCIONAL

(transbordo da mercadoria para o porão do navio, aerona-
ve, 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) para produtos de

origem animal não comestíveis, para respaldar a emissão do Cer-
tificado Sanitário Internacional pelo SVA/UVAGRO;

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

embarque).
2. PROCEDIMENTOS
a) Verificar integridade dos lacres, identificação dos cami-

nhões e contêineres, e temperatura dos produtos em caso de trans-
porte frigorificado, de acordo com a documentação constante no pro-
cesso;

b) Para ruptura de lacres, haverá necessidade da presença do
representante legal do exportador e do depositário;

c) Acompanhar o procedimento de transbordo da mercadoria
e realizar a reinspeção da mercadoria;

d) 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.

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;

c) CSI conforme modelo adotado pelo DIPOA.
4. LEGISLAÇÕES E ATOS NORMATIVOS RELACIONA-

DOS
a) Decreto N.º 30.691 de 29 de março de 1952.

SEÇÃO XIII

PRODUTOS DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ANIMAL
PROCEDENTES DE ESTABELECIMENTOS COM SIF

(EX: PET FOOD, FARINHAS DE CARNE E OSSOS, SANGUE,
PENA, CARNE, MIÚDOS, SORO DE LEITE, E OUTROS)

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, seus anexos e decla-

rações adicionais, quando exigidas pelo país importador;
c) Registro de Exportação (Extrato do RE);
d) Nota fiscal;
e) Cópia do Conhecimento ou Manifesto de carga (após o

embarque).
2. PROCEDIMENTOS
a) Verificar a integridade dos lacres dos caminhões e dos

contêineres, identificandoos conforme documentação constante no
processo;

b) Em caso de conformidade, não haverá necessidade de se
fazer reinspeção, uma vez que produtos acondicionados em cami-
nhões ou contêineres lacrados pelo SIF de origem já deverão vir
acompanhados do CSI.

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) Decreto N.º 30.691 de 29 de março de 1952.

SEÇÃO XIV

PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL DESTINADOS À
ALIMENTAÇÃO ANIMAL PROCEDENTES DE

ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS

COMO FABRICANTES DE ALIMENTO PARA ANIMAIS

(EX.: RAÇÃO, ALIMENTOS PARA ANIMAIS, FARINHAS DE
CARNE E OSSOS, FARINHAS DE SANGUE, PENA, CARNE,

MIÚDOS, SORO DE LEITE, E OUTROS)

TRANSBORDO DA MERCADORIA EM ZONA PRIMÁRIA

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

rios (FORMULÁRIO V);
b) Certificado de Conformidade emitido pelo SEFAG/DT-

UF;
c) Certificado Sanitário emitido pelo SEDESA/DT-UF;
d) Registro de Exportação (Extrato do RE);
e) Nota Fiscal;
f) Cópia do Conhecimento ou Manifesto de carga (após o

embarque).
g) Cópia do Registro do Estabelecimento Exportador junto

ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento;
h) Cópia do Registro do Produto junto ao Ministério da

Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
2. PROCEDIMENTOS
a) Análise documental e reinspeção da mercadoria com ve-

rificação da rotulagem durante o procedimento de transbordo.
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;

c) Certificado de Exportação de Produtos para Alimentação
Animal em modelo Oficial divulgado pelo Departamento Técnico
Competente.




