
Anexo VI 
 

Situação Procedimentos prévios à 

emissão 

Situações que permitem a emissão da 

GTA com destino à PFE 

Situações que impedem a 

emissão da GTA com destino à 

PFE 

Observações 

De Propriedade 

não habilitada 

para PFE 

 Recebimento e conferência da 

planilha de uso de 

medicamentos 

 Verificação do saldo da 

propriedade 

 Verificação de relatório de 

movimentação 

 Fiscalização na propriedade de 

origem 

 Planilha de uso de medicamentos 

preenchida e assinada pelo produtor ou 

responsável pela administração dos 

medicamentos 

 Número de animais a serem 

transportados é compatível com o saldo 

da propriedade no Sigen 

 Atualização de população somente 

com GTA ou comunicação de 

nascimento/morte nos últimos 6 meses 

 Número de animais na propriedade 

coincide com saldo no Sigen 

 Exames de AIE e mormo, quando for 

o caso, negativos e válidos 

 Utilização de qualquer dos 

animais com finalidade esportiva 

em qualquer momento da vida 

 Atualização de população sem 

GTA ou sem comunicação de 

nascimento/morte nos últimos 6 

meses 

 Número de animais a serem 

transportados é incompatível 

com o saldo da propriedade no 

Sigen 

 Número de animais da 

propriedade não coincide com 

saldo no Sigen 

 Não apresentação de exames de 

AIE ou mormo, quando for o 

caso, ou apresentação de exames 

vencidos 

 Animais que não 

estavam sob controle 

de uso de 

medicamentos devem 

ficar no mínimo 6 

meses sob controle de 

uso de medicamentos 

na PFE antes do abate 

 Animais não 

habilitados poderão 

ter GTA emitida com 

finalidade abate e 

direto para frigorífico 

constando no campo 

observação da GTA a 

seguinte frase: 

“Equídeos não 

habilitados para a 

União Europeia”. 



 

Situação Procedimentos prévios à 

emissão 

Situações que permitem a emissão da 

GTA com destino à PEAE 

Situações que impedem a 

emissão da GTA com destino à 

PEAE 

Observações 

De Propriedade 

não habilitada 

para PEAE 

 Recebimento e conferência da 

planilha de uso de 

medicamentos 

 Recebimento e conferência da 

planilha de compra de equídeos 

para abate 

 Verificação do saldo da 

propriedade 

 Verificação de relatório de 

movimentação 

 Fiscalização na propriedade de 

origem 

 Planilha de uso de medicamentos 

preenchida e assinada pelo produtor ou 

responsável pela administração dos 

medicamentos 

 Planilha de compra de equídeos para 

abate preenchida e assinada pelo 

produtor/vendedor 

 Presença de controles auditáveis de 

uso de medicamentos na propriedade 

 Número de animais a serem 

transportados é compatível com o saldo 

da propriedade no Sigen 

 Atualização de população somente 

com GTA ou comunicação de 

nascimento/morte nos últimos 6 meses 

 Número de animais na propriedade 

coincide com saldo no Sigen 

 Animais identificados 

individualmente 

 Exames de mormo, quando for o caso, 

negativos e válidos 

 Utilização de qualquer dos 

animais com finalidade esportiva 

em qualquer momento da vida 

Ausência de controles auditáveis 

de uso de medicamentos 

 Animais sem identificação 

individual 

 Atualização de população sem 

GTA ou sem comunicação de 

nascimento/morte nos últimos 6 

meses 

 Número de animais a serem 

transportados é incompatível 

com o saldo da propriedade no 

Sigen 

 Número de animais da 

propriedade não coincide com 

saldo no Sigen 

 Números dos brincos não 

conferem com números 

informados na planilha. 

 Planilhas não preenchidas ou 

com erros de preenchimento ou 

sem assinatura 

 Não apresentação de exames de 

mormo, quando for o caso, ou 

apresentação de exames 

vencidos 

 Animais não 

habilitados poderão 

ter GTA emitida com 

finalidade abate e 

direto para frigorífico 

constando no campo 

observação da GTA a 

seguinte frase: 

“Equídeos não 

habilitados para a 

União Europeia”. 



 

Situação Procedimentos prévios à 

emissão 

Situações que permitem a emissão da 

GTA com destino à PEAE 

Situações que impedem a 

emissão da GTA com destino à 

PEAE 

Observações 

De Propriedade 

PFE para PEAE 
 Recebimento e conferência da 

planilha de uso de 

medicamentos 

 Recebimento e conferência da 

planilha de compra de equídeos 

para abate 

 Verificação do saldo da 

propriedade 

 Verificação de relatório de 

movimentação 

 Fiscalização na propriedade de 

origem 

 Planilha de uso de medicamentos 

preenchida e assinada pelo produtor ou 

responsável pela administração dos 

medicamentos 

 Planilha de compra de equídeos para 

abate preenchida e assinada pelo 

produtor/vendedor 

 Presença de controles auditáveis de 

uso de medicamentos na propriedade 

 Número de animais a serem 

transportados é compatível com o saldo 

da propriedade no Sigen 

 Atualização de população somente 

com GTA ou comunicação de 

nascimento/morte nos últimos 6 meses 

 Número de animais na propriedade 

coincide com saldo no Sigen 

 Animais identificados 

individualmente 

 Exames de mormo, quando for o caso, 

negativos e válidos 

 Ausência de controles 

auditáveis de uso de 

medicamentos 

 Animais sem identificação 

individual 

 Atualização de população sem 

GTA ou sem comunicação de 

nascimento/morte nos últimos 6 

meses 

 Número de animais a serem 

transportados é incompatível 

com o saldo da propriedade no 

Sigen 

 Número de animais da 

propriedade não coincide com 

saldo no Sigen 

 Números dos brincos não 

conferem com números 

informados na planilha. 

 Planilhas não preenchidas ou 

com erros de preenchimento ou 

sem assinatura 

 Não apresentação de exames de 

mormo, quando for o caso, ou 

apresentação de exames 

vencidos 

 Animais não 

habilitados poderão 

ter GTA emitida com 

finalidade abate e 

direto para frigorífico 

constando no campo 

observação da GTA a 

seguinte frase: 

“Equídeos não 

habilitados para a 

União Europeia”. 



 

Situação Procedimentos prévios à 

emissão 

Situações que permitem a emissão da 

GTA para abate com destino a União 

Europeia 

Situações que impedem a 

emissão da GTA para abate 

com destino a União Europeia 

Observações 

Propriedade PFE 

para abate 
 Recebimento e conferência da 

planilha de uso de 

medicamentos 

 Recebimento e conferência da 

planilha de compra de equídeos 

para abate 

 Verificação do saldo da 

propriedade 

 Verificação de relatório de 

movimentação 

 Fiscalização na propriedade de 

origem 

 Planilha de uso de medicamentos 

preenchida e assinada pelo produtor ou 

responsável pela administração dos 

medicamentos 

 Planilha de compra de equídeos para 

abate preenchida e assinada pelo 

produtor/vendedor 

 Presença de controles auditáveis de 

uso de medicamentos na propriedade 

 Número de animais a serem 

transportados é compatível com o saldo 

da propriedade no Sigen 

 Atualização de população somente 

com GTA ou comunicação de 

nascimento/morte nos últimos 6 meses 

 Número de animais na propriedade 

coincide com saldo no Sigen 

 Animais identificados 

individualmente 

 Exames de mormo, quando for o caso, 

negativos e válidos 

 Ausência de controles 

auditáveis de uso de 

medicamentos 

 Atualização de população sem 

GTA ou sem comunicação de 

nascimento/morte nos últimos 6 

meses 

 Número de animais a serem 

transportados é incompatível 

com o saldo da propriedade no 

Sigen 

 Número de animais da 

propriedade não coincide com 

saldo no Sigen 

 Animais sem identificação 

individual 

 Não apresentação de exames de 

mormo, quando for o caso, ou 

apresentação de exames 

vencidos 

 Animais que não 

estavam sob controle 

de uso de 

medicamentos devem 

ficar no mínimo 6 

meses sob controle de 

uso de medicamentos 

na PFE antes do abate 

 Animais não 

habilitados poderão 

ter GTA emitida com 

finalidade abate e 

direto para frigorífico 

constando no campo 

observação da GTA a 

seguinte frase: 

“Equídeos não 

habilitados para a 

União Europeia”. 



 

Situação Procedimentos prévios à 

emissão 

Situações que permitem a emissão da 

GTA para abate com destino a União 

Europeia 

Situações que impedem a 

emissão da GTA para abate 

com destino a União Europeia 

Observações 

Propriedade 

PEAE para abate 
 Recebimento e conferência da 

planilha de uso de 

medicamentos 

 Recebimento e conferência da 

planilha de compra de equídeos 

para abate 

 Recebimento das GTA’s de 

origem para a PEAE e dos 

exames para Mormo, quando for 

o caso, negativos e válidos 

 Verificação do saldo da 

propriedade 

 Verificação de relatório de 

movimentação 

 Fiscalização na propriedade de 

origem 

 Planilha de uso de medicamentos 

preenchida e assinada pelo produtor ou 

responsável pela administração dos 

medicamentos  

 Planilha de compra de equídeos para 

abate preenchida e assinada pelo 

produtor/vendedor 

 Número de animais a serem 

transportados é compatível com o saldo 

da propriedade no Sigen 

 Atualização de população somente 

com GTA ou comunicação de 

nascimento/morte nos últimos 6 meses 

 Número de animais na propriedade 

coincide com saldo no Sigen 

 Animais identificados 

individualmente 

 Exames de mormo, quando for o caso, 

negativos e válidos 

 Animais sem identificação 

individual 

 Atualização de população sem 

GTA ou sem comunicação de 

nascimento/morte nos últimos 6 

meses 

 Número de animais a serem 

transportados é incompatível 

com o saldo da propriedade no 

Sigen  

 Número de animais da 

propriedade não coincide com 

saldo no Sigen 

 Números dos brincos não 

conferem com números 

informados na planilha. 

 Planilhas não preenchidas ou 

com erros de preenchimento ou 

sem assinatura 

 Não apresentação de exames de 

mormo, quando for o caso, ou 

apresentação de exames 

vencidos 

 Animais não 

habilitados poderão 

ter GTA emitida com 

finalidade abate e 

direto para frigorífico 

constando no campo 

observação da GTA a 

seguinte frase: 

“Equídeos não 

habilitados para a 

União Europeia”. 

 
OBS: em quaisquer dos casos, quando não for possível habilitar os equídeos para o mercado da União Européia, os equídeos poderão ser 
enviados diretamente para o frigorífico constando na “Finalidade” ABATE e constando no “Campo Observação” a frase: “Equídeos não 
habilitados para a União Europeia”. 


