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2. PROCEDIMENTOS
a)Conferência documental e inspeção/fiscalização dos pro-

dutos no ponto de ingresso;
b) Se houver produto cujo ingresso esteja proibido no País,

este deve ter seu consumo proibido, e os volumes que o contêm
devem ser lacrados e devolvidos à origem às expensas do responsável
pela mercadoria.

3. DOCUMENTAÇÃO EMITIDA
a)Termo de Fiscalização (FORMULÁRIO VII). No campo

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

b) Termo de Ocorrência (FORMULÁRIO XII), quando ne-
cessário.

SEÇÃO XI
ALIMENTOS NACIONAIS PARA CONSUMO EM EM-

BARCAÇÕES

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

rios (FORMULÁRIO V);
b) Nota Fiscal;
c) Registro de Exportação (Extrato do RE);
d) Certificado Sanitário Nacional (CSN) quando o transbordo

da mercadoria ocorrer na área primária;
e) Certificado Sanitário Internacional (CSI), modelo oficial

vigente divulgado pela CGPE/DIPOA, quando a mercadoria embarcar
em contêiner lacrado na origem.

2. PROCEDIMENTOS
a) Conferência documental e Inspeção/Fiscalização dos pro-

dutos.
3. DOCUMENTAÇÃO EMITIDA
a) Termo de Fiscalização (FORMULÁRIO VII). No campo

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

b) Certificado Fitossanitário Internacional (FORMULÁRIO
VIII), quando solicitado;

c) Certificado Sanitário Internacional (CSI), quando solici-
tado e o transbordo ocorrer na área primária.

4. LEGISLAÇÕES E ATOS NORMATIVOS RELACIONA-
DOS

a) Decreto n.º 30.691 de 29 de Março de 1952.

SEÇÃO XII
FISCALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DOS RESÍ-

DUOS SÓLIDOS
RESÍDUOS DE BORDO DE AERONAVES, EMBARCA-

ÇÕES E OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE EM TRÂNSITO
INTERNACIONAL

1. CONSIDERAÇÕES GERAIS
Os resíduos orgânicos de bordo de navios, aeronaves e ou-

tros meios de transporte, no trânsito internacional, por oferecerem
risco zoossanitário e fitossanitário, deverão ser tratados na zona pri-
mária.

Atualmente são admitidos os seguintes métodos de trata-
mento de resíduos: incineração, autoclavagem (133ºC / 3 bar / 20
min) e hidrólise alcalina.

Os SVA/UVAGRO(s) supervisionarão e auditarão periodi-
camente as atividades de coleta, seleção, identificação, contenção,
transporte, destruição e destinação dos resíduos tratados, bem como o
cumprimento do disposto nos Planos de Gerenciamento de Resíduos
Sólidos - PGRS.

Os PGRS serão apresentados pelos Órgãos ou Empresas res-
ponsáveis pela Administração dos portos, aeroportos e postos de
fronteira internacionais e deverão discriminar os procedimentos de
coleta, seleção, identificação, métodos de contenção e transporte, tra-
jeto percorrido, local de destruição, metodologia do tratamento ado-
tado e destinação final dos resíduos tratados, bem como empresas e
pessoas envolvidas.

Após a destruição do resíduo orgânico, por empresa cre-
denciada pelos órgãos estaduais de meio ambiente e aprovada pela
comissão responsável pela análise do Plano de Gerenciamento de
Resíduos, esta deverá apresentar à Unidade do VIGIAGRO docu-
mento comprobatório da operação realizada.

2. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA
a) Comunicação ao SVA/UVAGRO da chegada do meio de

transporte a ser fiscalizado.
3. DOCUMENTAÇÃO EMITIDA
a) Termo de Fiscalização (FORMULÁRIO VII). No campo

conclusão/observação constará se o procedimento estará autorizado
ou proibido, ou se deverão ser atendidas exigências ou regularizadas
as ocorrências registradas.

4) LEGISLAÇÕES E ATOS NORMATIVOS RELACIONA-
DOS

a) Decreto nº 24.114 de 12 de março de 1934;
b) Decreto nº 24.548 de 03 de julho de 1934;
c) Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Locais.

3. DOCUMENTAÇÃO EMITIDA
a) Termo de Fiscalização (FORMULÁRIO VII). No campo

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

SEÇÃO XIV
LOJA FRANCA (DUTY FREE)

PRODUTOS CÁRNEOS NACIONAIS

1. CONSIDERAÇÕES GERAIS
Os estabelecimentos habilitados para exportar produtos cár-

neos para a União Européia podem fornecer produtos de até 1 kg (um
quilograma) para Loja Franca (duty free) desde que tenha rotulagem
que identifique o estabelecimento de origem.

Os Estados Unidos da América não aceitam entrada de pro-
dutos cárneos nacionais adquiridos em Loja Franca (duty free).

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

rios (FORMULÁRIO V);
b) Certificado Sanitário Nacional, emitido por estabeleci-

mento habilitado a exportar para aquele mercado.
3. PROCEDIMENTOS
a) Fiscalização dos produtos cárneos, que deverão ser pro-

duzidos em estabelecimentos habilitados à exportação.
4. DOCUMENTAÇÃO EMITIDA
a) Termo de Fiscalização (FORMULÁRIO VII). No campo

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

5. LEGISLAÇÕES E ATOS NORMATIVOS RELACIONA-
DOS

a) Decreto 30.691 de 29 de março de 1952;
b) Memo CGPE/DIPOA. SDA nº 40/2005 de 19 de abril de

2005.

CAPÍTULO VIII
PROCEDIMENTOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS

TERMINAIS DE PASSAGEIROS

SEÇÃO I
FISCALIZAÇÃO DE BAGAGEM ACOMPANHADA E

DESACOMPANHADA - EXPORTAÇÃO/IMPORTAÇÃO
E X P O RTA Ç Ã O

1. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA EMISSÃO DE
CERTIFICADOS FITOSSANITÁRIOS PARA PRODUTOS CON-
DUZIDOS POR PESSOA FÍSICA.

a) Requerimento para fiscalização de produtos agropecuários
(FORMULÁRIO V);

b) Passaporte e bilhete de passagem aérea;
c) Comprovação oficial dos requisitos fitossanitárias do país

importador, quando necessário;
d) Demais documentos previstos nas legislações específi-

cas.
2. LEGISLAÇÕES E ATOS NORMATIVOS RELACIONA-

DOS
a) Decreto n.º 24.114 de 12 de março de 1934.

SEÇÃO II
FISCALIZAÇÃO DE BAGAGEM ACOMPANHADA E

DESACOMPANHADA - EXPORTAÇÃO/IMPORTAÇÃO
I M P O RTA Ç Ã O

1. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA
a) Certificados Sanitários e Fitossanitários, no caso de ani-

mais, vegetais e produtos de origem animal ou vegetal, atendendo os
requisitos estabelecidos pelos Departamentos Técnicos.

2. PROCEDIMENTOS
a) Fiscalização de acordo com os procedimentos de im-

portação descritos nos capítulos específicos;
b) Os dados do trânsito internacional serão registradas no

Termo de Fiscalização do Trânsito Internacional de Passageiros
(FORMULÁRIO XXVIII), e as apreensões serão registradas no Ter-
mo de Fiscalização de Bagagem (FORMULÁRIO XXIII), que será
emitido em duas vias, sendo uma entregue ao proprietário;

c) Quando a mercadoria estiver de acordo com a legislação
zoossanitária ou fitossanitária vigente, será autorizada a liberação da
mesma;

d) Na ocorrência de produtos em desacordo com a legislação
vigente, o mesmo deverá ser obrigatoriamente desnaturado, quando a
natureza do produto permitir, e posteriormente destruído, registrando-
se no referido Termo, a apreensão do produto e o devido destino;

e) Será lavrado o Termo de Destruição do material apre-
endido, em duas vias sendo uma para a Unidade do VIGIAGRO e
outra para a empresa responsável pela destruição da mercadoria;

f) Em caso de ocorrência de não conformidade com pos-
sibilidade de resolução posterior, o material ficará retido por tempo
hábil, com ação registrada no Termo de Fiscalização de Bagagem.

g) Na impossibilidade da realização da fiscalização pelo Fis-
cal Federal Agropecuário de competência profissional, o material que
apresente risco sanitário, fitossanitário ou zoossanitário, poderá ser
retido por FFA de outra formação profissional ou Agente de Inspeção
e Agente de Atividade Agropecuária, devidamente habilitados e sob
supervisão de FFA, mediante emissão do Termo de Retenção de
Mercadoria/Produto (FORMULÁRIO XXVII), até que sejam sub-
metidos à inspeção pelo FFA competente.

3. DOCUMENTAÇÃO EMITIDA
a) Termo de Fiscalização do Trânsito Internacional de Pas-

sageiros (FORMULÁRIO XXVIII);
b)Termo de Fiscalização de Bagagem (FORMULÁRIO

XXIII);
c) Termo de Destruição do material apreendido (FORMU-

LÁRIO XXIV).
4. Legislações e Atos Normativos Relacionados
a) Decreto n.º 24.114 de 12 de março de 1934;
b) Decreto n.º 24.548 de 03 de julho de 1934;
c) Instrução Normativa Ministério da Agricultura, Pecuária

e Abastecimento nº. 6 de 16 de maio de 2005.

CAPÍTULO IX
PROCEDIMENTOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS

REMESSAS POSTAIS INTERNACIONAIS (CORREIOS
E COURRIER)

SEÇÃO I
PRODUTOS EXPORTADOS POR PESSOA FÍSICA E JU-

RÍDICA

1. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA
a) Cadastro no SVA/UVAGRO, quando se tratar de Pessoa

Jurídica;
b) Requerimento para fiscalização de produtos agropecuários

(FORMULÁRIO V);
c) Nota Fiscal;
d) Conhecimento de Carga Postal (AWB - Air Way Bill);
e) CFO/CFOC ou comprovação oficial dos requisitos fitos-

sanitários exigidos pelo país importador, quando necessário.
2. PROCEDIMENTOS
a) Os produtos agropecuários serão fiscalizados e certifi-

cados desde que estejam de acordo com a legislação específica e
atendendo aos requisitos dos países importadores;

b) Após a fiscalização, as encomendas postais deverão ser
lacradas.

3. DOCUMENTAÇÃO EMITIDA
a) Termo de Fiscalização (FORMULÁRIO VII). No campo

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

b) Termo de Ocorrência (FORMULÁRIO XII), quando ne-
cessário;

c) Certificados Fitossanitários ou Sanitários Internacionais.
4. LEGISLAÇÕES E ATOS NORMATIVOS RELACIONA-

DOS
a) Decreto n.º 24.114 de 12 de março de 1934;
b) Decreto n.º 24.548 de 03 de julho de 1934.

SEÇÃO II
PRODUTOS IMPORTADOS POR PESSOA FÍSICA E JU-

RÍDICA

1. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA
a) Cadastro no SVA/UVAGRO, quando se tratar de Pessoa

Jurídica;
b) Requerimento para fiscalização de produtos agropecuários

(FORMULÁRIO V);
c) Certificados Sanitários ou Fitossanitários;
d) Autorização de importação, quando necessário;
e) Cópia da LSI, caso necessário;
f) Fatura (Invoice).
2. PROCEDIMENTOS
a) Na ocorrência de produtos em desacordo com a legislação

vigente, os mesmos deverão retornar à origem ou ser destruídos,
registrando-se em Termo de Ocorrência;

b) Na impossibilidade da realização da fiscalização pelo Fis-
cal Federal Agropecuário de competência profissional, o material que
apresente risco sanitário, fitossanitário ou zoossanitário deverá ser
retido por FFA de outra formação profissional ou Agente de Inspeção
e Agente de Atividade Agropecuária, devidamente habilitados e sob
supervisão de FFA, mediante emissão do Termo de Retenção de
Mercadoria/Produto (FORMULÁRIO XXVII), até que sejam sub-
metidos à inspeção pelo FFA competente.

c) Os produtos agropecuários serão fiscalizados e deverão
estar de acordo com a legislação específica (Sementes e Mudas de-
verão sempre ter autorização de importação, bem como de expor-
tação).

3. DOCUMENTAÇÃO EMITIDA
a) Termo de Fiscalização (FORMULÁRIO VII). No campo

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

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

4. LEGISLAÇÕES E ATOS NORMATIVOS RELACIONA-
DOS

a) Decreto n.º 24.114 de 12 de março de 1934;
b) Decreto n.º 24.548 de 03 de julho de 1934;
c) Instrução Normativa Ministério da Agricultura, Pecuária

e Abastecimento n. 06 de 16 de maio de 2005;
d) Lei n º 10.711, de 5 de agosto de 2003;
e) Decreto nº 5.153, de 26 de julho de 2004.
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SEÇÃO XIII
LOJA FRANCA (DUTY FREE)
PRODUTOS ESTRANGEIROS

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

rios (FORMULÁRIO V);
b) Original do Certificado Sanitário ou Fitossanitário In-

ternacional expedido pelo Serviço Oficial do país de origem, aten-
dendo às exigências sanitárias;

c) Extrato da Declaração de Importação;
d) Fatura;
e) Certificado de Origem;
f) Certificado de Análise, quando necessário.
2. PROCEDIMENTOS
a) Fiscalização de acordo com os procedimentos de im-

portação descritos nos capítulos específicos.




