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MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
DEPARTAMENTO DE SAUDE ANIMAL - DSA

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Bairro Zona Cívico-Administrativa - DF,
CEP 70043900

Tel: 61 32183222 - http://www.agricultura.gov.br
 

Memorando-Circular nº 11/2018/DSA/MAPA/SDA/MAPA

Brasília, 28 de fevereiro de 2018.

Ao(À) Sr(a).:
@destinatarios_quebra_linha@
  

Às SFAs (todas)

 

Assunto: Proximidade de encerramento do prazo para apresentação do requerimento de registro
dos estabelecimentos avícolas. 

  

Senhor Superintendente,

 

Conforme já alertado no Memorando-Circular nº 1/2018/DSA/MAPA/SDA/MAPA, de
9/1/2018 3868262, segundo prazo es pulado pela IN SDA nº 8/2017, a par r de 3 de março de
2018, fica proibido o alojamento de novas aves em estabelecimentos avícolas comerciais que não
estejam registrado ou não tenham apresentado o requerimento para o registro junto ao Serviço
Veterinário Estadual – SVE.

Desta forma, no sen do de dar efe vo cumprimento à proibição estabelecida,
orientamos que a Superintendência adote as seguintes medidas:

1. Junto aos profissionais habilitados para emissão da GTA para aves e ovos férteis  no
estado:

(i) Oriente-os, imediatamente, a observarem quando da emissão da GTA os seguintes
aspectos: quando a finalidade da GTA for engorda, iniciação (perus), recria ou postura, o responsável
pela emissão deverá confirmar previamente se o estabelecimento de des no está registrado ou se
apresentou o requerimento para registro ao SVO, podendo essa verificação ser efetuada junto ao
serviço veterinário estadual.  Caso não se confirme esta condição, fica proibida a emissão da GTA
para alojamento de aves nesse local até que a situação do estabelecimento esteja regularizada.

2. Junto ao Serviço Veterinário Estadual:

(i) orientá-lo a disponibilizar e dar a máxima publicidade à relação atualizada de
estabelecimentos avícolas com situação regular (registrado e em processo de registro), para que
possa ser consultada facilmente pelos usuários;

(ii) dar especial atenção ao cumprimento dos procedimentos para o registro dos
estabelecimentos avícola, realizando as inspeções necessárias no menor prazo possível;

(iii) definir junto com sua contraparte oficial como será realizado o bloqueio da emissão
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de GTA's para granjas irregulares e a estratégia de monitoramento da proibição de alojamentos de
novas aves nessas granjas, considerando os prazos estipulados pela IN SDA nº 8/2017;

(iv) solicitar o fortalecimento das fiscalizações da emissão de GTA’s por médicos
veterinários habilitados, especialmente nos incubatórios.

Por fim, gostaríamos de informar a V.Sa. que o MANUAL DE PREENCHIMENTO PARA
EMISSÃO DE GUIA DE TRÂNSITO ANIMAL DE AVES E OVOS FÉRTEIS COM FINALIDADE DE PRODUÇÃO
DE CARNE, OVOS E MATERIAL GENÉTICO 4142728 foi atualizado na página do Mapa (link:
http://www.agricultura.gov.br/assuntos/sanidade-animal-e-vegetal/saude-animal/transito-
animal/transito-nacional), de modo a refletir as novas determinações legais.

 

Atenciosamente,

 

Documento assinado eletronicamente por GUILHERME HENRIQUE FIGUEIREDO MARQUES,
Diretor do Departamento de Saúde Animal, em 28/02/2018, às 15:46, conforme horário oficial
de Brasília, com fundamento no art. 6º,§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sistemas.agricultura.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
4148157 e o código CRC 2D1CB29A.

Referência: Proces s o nº 21000.006119/2018-01 SEI nº 4148157

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO 

SECRETARIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA – SDA 

DEPARTAMENTO DE SAÚDE ANIMAL – DSA 

COORDENAÇÃO DE TRÃNSITO E QUARENTENA ANIMAL – CTQA 

 

 
 
 
 

  
 

Na versão 10.0 do Manual, foram realizadas alterações nos seguintes pontos: 
 
Considerando o encerramento do prazo estipulado pelo Art. 37B da Instrução Normativa 
SDA nº 8/2017, quando a finalidade da GTA for engorda, iniciação (perus), recria ou 
postura, o responsável pela emissão deverá confirmar previamente se o estabelecimento 
de destino está registrado ou se apresentou o requerimento para o registro, podendo essa 
verificação ser efetuada junto ao Serviço Veterinário Estadual. Caso não se confirme essa 
condição, fica proibida a emissão de GTA para alojamento de aves nesse local até que a 
situação do estabelecimento esteja regularizada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O Manual de preenchimento para emissão de GTA de aves contempla quaisquer 
espécies de aves criadas com finalidade de produção de carne, ovos ou reprodução com essas 
finalidades e prática de esportes. Aves criadas com outra finalidade estão contempladas no 
manual para emissão de GTA para animais silvestres. 
 

A GTA é o documento obrigatório para movimentação de aves, ovos férteis e aves de um 
dia para qualquer finalidade. A GTA só pode ser expedida para aves oriundas de 
estabelecimentos que cumpram a legislação vigente. 

  
Campos 1 e 2. – Deve permanecer em branco quando a GTA for emitida para aves ou ovos 
férteis, pois esse campo é destinado ao transporte de bovídeos. 

MANUAL DE PREENCHIMENTO PARA EMISSÃO DE GUIA DE 

TRÂNSITO ANIMAL DE AVES E OVOS FÉRTEIS COM FINALIDADE 

DE PRODUÇÃO DE CARNE, OVOS E MATERIAL GENÉTICO 

VERSÃO 10.0 

 

- Para exportação de ovos férteis com mais de uma origem no mesmo caminhão, 
independentemente do número de unidades que comporão a carga, as GTAs emitidas 
em cada estabelecimento terão como destino o ponto de saída do país (unidade do 
VIGIAGRO) e como finalidade "EXPORTAÇÃO"; 

- Entre uma unidade e outra: o lacre será colocado e a declaração de desinfecção do 
veículo acompanhará a carga na saída da primeira origem. Ao chegar no segundo 
estabelecimento, o lacre será rompido, colocando-se no campo "OBSERVAÇÃO" da 
segunda GTA o seu número, mantendo a correspondência entre as Guias emitidas. 
Será fornecida novamente outra declaração de desinfecção. O mesmo procedimento 
será adotado no estabelecimento seguinte, até a chegada ao ponto de saída;  

- Ao chegar à unidade do VIGIAGRO de destino, serão entregues todas as GTAs 
emitidas, com a devida correspondência entre elas; 

- Os itens acima serão aplicados também ao trânsito interestadual, desde que não haja 
restrições de ordem sanitária entre eles. 
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Campo 3. – Esse campo é destinado ao transporte de aves ou ovos férteis. 
 
 Primeira coluna – espécie: na primeira coluna, assinalar com um “x” a quadrícula que 
represente a espécie de ave que será transportada. Caso a espécie em questão não se encontre 
entre as listadas, assinalar com um “x” a quadrícula em branco e à direta escrever a espécie. 
  

Segunda coluna - produto: na segunda coluna assinalar com um “x” a quadrícula que 
represente o produto que deverá ser transportado. Sendo que: 
 

• Pintos de um dia são aves de no máximo 72 horas após a eclosão e ratitas de até sete 
dias após a eclosão, que não tenham se alimentado, nem bebido água.  

 

• Ovos férteis são os ovos de aves fecundadas, aptos para a incubação e eclosão.  
 

• Adultos: aves adultas de qualquer espécie.   
 

Caso o produto em questão não se encontre entre os listados, assinalar com um “x” a 
quadrícula em branco e à direta escrever o produto. Entre as opções que poderão ser descritas 
nessa quadrícula estão: 

 

• Criado: para ratitas de cria ou creche. 
 

• Recriado: para galinhas reprodutoras; frangas de postura comercial; perus reprodutores 
e ratitas destinados a outros estabelecimentos avícolas para continuação de seus ciclos 
de produção. 

 

• Iniciado: para perus que são transferidos da fase de iniciação. 
 

Terceira coluna - categoria: na terceira coluna assinalar com um “x” a 
quadrícula que represente a categoria de ave que deverá ser transportada. No caso de ovos 
férteis para incubação, assinalar a categoria do estabelecimento de origem dos ovos. Exemplo: 
ovos férteis originários de um avozeiro: assinalar a quadrícula avó. 
   

Caso a categoria das aves em questão não se encontre entre as listadas, esta coluna 
deverá permanecer em branco e a informação sobre o tipo de produto deverá constar no campo 
17 (Observação). Entre as opções que poderão ser descritas no campo 17 estão: linha pura, 
aves SPF e aves produtoras de ovos controlados para produção de vacinas. 

  
Quarta coluna - aptidão: na quarta coluna assinalar com um “x” a quadrícula que 

represente a aptidão da ave que deverá ser transportada. Caso a aptidão da ave não seja corte 
ou postura, assinalar com um “x” a quadrícula em branco e à direta escrever a aptidão da ave ou 
material genético a ser transportado.  

 
Nas quadrículas identificadas como “macho” e fêmea“ escrever a quantidade de machos 

e fêmeas que serão transportados, com a totalização na quadrícula final denominada “Total”. 
Esse valor deve ser escrito por extenso no Campo 10. Quando não for possível a identificação 
dos sexos deve ser preenchido somente o campo denominado “Total”. 

 
Campos 4 a 9. – Devem permanecer em branco quando a GTA for emitida para aves ou ovos 
férteis, pois esses campos são destinados ao transporte de outras espécies.  
 
Campo 10. – Total por extenso - escrever por extenso o número colocado no Campo 3 referente 
ao total de machos e fêmeas que serão transportados. 
 
Campo 11. – Procedência 
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• CPF/CNPJ: escrever o número de Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou o número do 
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) do proprietário ou estabelecimento de 
origem das aves ou ovos férteis.  

 

• Nome: escrever o nome completo da pessoa física ou jurídica proprietária das aves ou 
ovos férteis que serão transportados e a qual pertencem o CPF ou CNPJ inscrito na linha 
acima. 

 

• Estabelecimento: escrever o nome completo do estabelecimento onde as aves ou ovos 
férteis estão alojados e a partir do qual serão transportados. Caso o estabelecimento não 
tenha um nome comercial, colocar o nome da pessoa física ou jurídica que detenha a 
posse do estabelecimento. 

 

• Código do estabelecimento: espaço para o código do estabelecimento estabelecido no 
cadastro (11 dígitos) no órgão executor. 

 

• Município: escrever o nome completo do município no qual está localizado o 
estabelecimento onde as aves ou ovos férteis estão alojados e a partir do qual serão 
transportados. 

 

• UF: escrever a sigla, com duas letras maiúsculas, da Unidade da Federação onde se 
localiza o município. 

 
Para animais importados, o Auditor Fiscal Federal Agropecuário do VIGIAGRO deverá 

preencher no campo 11, no espaço destinado ao “Nome”, a Unidade de Vigilância Agropecuária 
de ingresso do animal em território nacional. Neste caso, os campos referentes ao código 
CPF/CNPJ e estabelecimento deverão permanecer em branco. 
 
Campo 12. – Destino 
 

• CPF/CNPJ: escrever o número de Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou o número do 
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) da pessoa ou estabelecimento de destino 
das aves ou ovos férteis. 

  

• Nome: escrever o nome completo da pessoa física ou jurídica da pessoa ou 
estabelecimento de destino das aves ou ovos férteis e a qual pertencem o CPF ou CNPJ 
inscrito na linha acima. 

 

• Estabelecimento: escrever o nome completo do estabelecimento para onde as aves ou 
ovos férteis serão transportados. Caso o estabelecimento não tenha um nome comercial 
colocar o nome da pessoa física ou jurídica que detenha a posse do estabelecimento. 

 

• Código do estabelecimento: espaço para o código do estabelecimento constante no 
cadastro (11 dígitos) no órgão executor. No caso de estabelecimentos de abate informar 
obrigatoriamente o número do serviço de inspeção federal (SIF), estadual (SIE) ou 
municipal (SIM).  

 

• Município: escrever o nome completo do município para onde serão destinadas as aves 
ou ovos férteis. 

 

• UF: escrever a sigla, com duas letras maiúsculas, da Unidade da federação onde se 
localiza o município de destino. 

 
 Para animais importados, o Fiscal Federal Agropecuário do VIGIAGRO deverá preencher 
no campo 12, no espaço destinado ao “Nome”, o local especificado na Autorização de Importação 
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do animal. Nesses casos, deverá ser discriminado no campo 17 (Observação) o número do 
Certificado Zoossanitário Internacional que acompanhou o animal. 
 
Campo 13. – Finalidade 
 
Considerando o encerramento do prazo estipulado pelo Art. 37B da Instrução Normativa 
SDA nº 8/2017, quando a finalidade da GTA for engorda, iniciação (perus), recria ou 
postura, o responsável pela emissão deverá confirmar previamente se o estabelecimento 
de destino está registrado ou se apresentou o requerimento para o registro, podendo essa 
verificação ser efetuada junto ao Serviço Veterinário Estadual. Caso não se confirme essa 
condição, fica proibida a emissão de GTA para alojamento de aves nesse local até que a 
situação do estabelecimento esteja regularizada. 
 
 Assinalar com um “X” a quadrícula que represente a finalidade das aves ou ovos férteis 
que serão transportados. Sendo que: 
 

• Abate: para aves que terminaram a engorda ou para aquelas que encerraram seu ciclo 
de produção e estão sendo descartadas. Quando a finalidade “ABATE” for selecionada, 
o destino das aves deve ser única e exclusivamente um estabelecimento habilitado para 
o abate desses animais e com inspeção sanitária oficial, conforme determina a Lei 
Federal Nº 1.283 de 18/12/1950. No caso de aves destinadas ao abate, o Boletim 
Sanitário, de que trata a Portaria SDA nº 210 / 1998, deverá chegar ao Serviço de 
Inspeção Federal – SIF, com 24 horas de antecedência ao abate das aves. No campo 17 
(observações) deverão constar informações sobre a UF, número e série da GTA emitida 
a partir do incubatório onde eclodiram os pintinhos que deram origem às aves a serem 
abatidas.  
 
Para o trânsito de frangos e perus de corte provenientes de núcleos positivos para 
Salmonella enteritidis, Salmonella typhimurium, Salmonella gallinarum e Salmonella 
pullorum, deverá ser emitida GTA oficial, exclusivamente com a finalidade de abate ou 
destruição, imediatamente ou ao final do ciclo produtivo das aves, e somente com prévia 
autorização para o recebimento das aves pelo SVE da UF de destino, no caso de trânsito 
interestadual  

 
 

• Engorda: para aves destinadas à produção de carne. 
 

• Reprodução: para aves destinadas à produção de material genético. 
 

• Exposição: para aves destinadas à exposição em estabelecimento cadastrado como 
parque de exposições e que não serão comercializadas no local de destino. 

 

• Leilão: para aves destinadas à comercialização em leilão ou feira. 
 

• Esporte: para aves destinadas à prática de esportes em estabelecimentos próprios. 
 

• OUTROS: caso a finalidade do trânsito não se enquadre entre as opções previstas, 
deverá ser assinalada a última quadrícula, empregando-se uma das opções listadas 
abaixo, que deverá ser transcrita no espaço à frente da referida quadrícula. Caso a 
descrição da finalidade não caiba no espaço à frente da quadrícula, deve ser utilizada a 
abreviação constante entre parênteses, sendo a descrição completa transcrita no campo 
17 - OBSERVAÇÂO (Ex: Sac.Sn. = Sacrifício Sanitário). O emprego de qualquer outra 
finalidade não prevista abaixo deverá contar com prévia autorização do DSA. 

 
- ABATE SANITÁRIO (Abate Sn.): finalidade de uso exclusivo do serviço veterinário 
oficial, com o objetivo de saneamento de estabelecimentos após confirmação da 
ocorrência de doença, que consiste no abate dos animais com aproveitamento 
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condicional das carcaças e vísceras, em estabelecimento de abate sob inspeção oficial 
previamente autorizado. Deverá constar no campo do Item 17: OBSERVAÇÃO, o número 
do lacre e a frase “ABATE SANITÁRIO - estabelecimento positivo para (nome da 
doença)”. 
 
- AGLOMERAÇÃO COM FINALIDADE COMERCIAL (Ag.Com.): animais enviados a 
aglomerações não listadas nos itens anteriores, nas quais haja a possibilidade de 
comercialização dos animais. 
 
- AGLOMERAÇÃO SEM FINALIDADE COMERCIAL (Ag.N.Com.): animais enviados a 
aglomerações não listadas nos itens anteriores, nas quais não haja a possibilidade de 
comercialização dos animais. 
 
- EXPORTAÇÃO (Exp.): animais transportados para uma Unidade de Vigilância 
Agropecuária para saírem do país. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- PESQUISA (Psq.): animais transportados para instituições de ensino, pesquisa ou 
laboratórios, para serem utilizados em aulas, testes ou provas laboratoriais. 
 
- PRODUÇÃO DE INSUMOS BIOLÓGICOS (Ins.Bio.): animais destinados a 
estabelecimento produtor de insumos biológicos. 
 
- QUARENTENA (Qua.): finalidade com o objetivo de registrar: 
- trânsito de animais importados, do local de entrada no Brasil até o local da quarentena, 
de emissão exclusiva por Fiscal Federal Agropecuário; e 
- trânsito de animais do estabelecimento de origem no país até o local da quarentena 
para posterior exportação. 
 
- DESTRUIÇÃO (Dest.): finalidade de uso exclusivo do serviço veterinário oficial, com o 
objetivo de saneamento de estabelecimentos após confirmação da ocorrência de doença, 
que consiste no sacrifício dos animais seguido da destruição das carcaças, em local 
indicado pelo serviço veterinário oficial. Deverá constar no campo do Item 17: 
OBSERVAÇÃO, o número do lacre e a frase “DESTRUIÇÃO - estabelecimento positivo 
para (nome da doença) ”. 
 
- INCUBAÇÃO (Inc.): para ovos férteis destinados a um estabelecimento incubatório. 
 

- Para exportação de ovos férteis com mais de uma origem no mesmo caminhão, 
independentemente do número de unidades que comporão a carga, as GTAs emitidas 
em cada estabelecimento terão como destino o ponto de saída do país (unidade do 
VIGIAGRO) e como finalidade "EXPORTAÇÃO"; 

- Entre uma unidade e outra: o lacre será colocado e a declaração de desinfecção do 
veículo acompanhará a carga na saída da primeira origem. Ao chegar no segundo 
estabelecimento, o lacre será rompido, colocando-se no campo "OBSERVAÇÃO" da 
segunda GTA o seu número, mantendo a correspondência entre as Guias emitidas. Será 
fornecida novamente outra declaração de desinfecção. O mesmo procedimento será 
adotado no estabelecimento seguinte, até a chegada ao ponto de saída;  

- Ao chegar à unidade do VIGIAGRO de destino, serão entregues todas as GTAs emitidas, 
com a devida correspondência entre elas; 

- Os itens acima serão aplicados também ao trânsito interestadual, desde que não haja 
restrições de ordem sanitária entre eles. 
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- INICIAÇÃO (Inic.): para aves de um dia de perus destinados a estabelecimento de 
iniciação e que serão posteriormente enviados a estabelecimento para engorda em torno 
dos 30 dias de idade. 
 
- CRIA (Cr): no caso de ratitas de um dia destinadas a um estabelecimento de cria de 
ratitas. 
 
- RECRIA (Rec):  
- para pintos de 1 dia destinados a recria de galinhas reprodutoras que serão 
posteriormente enviadas a estabelecimento para a fase de produção de ovos férteis em 
torno de 25 semanas;  
 
- para pintos de 1 dia destinados a recria de galinhas produtoras de ovos comerciais que 
serão posteriormente enviadas a estabelecimento para fase de produção de ovos em 
torno de 20 semanas; 
   
- para perus iniciados destinados a recria de perus reprodutores que serão posteriormente 
enviados a estabelecimento para fase de produção de ovos férteis em torno de 33 
semanas;  
 
- para ratitas criadas destinadas a recria e que serão posteriormente enviadas a outro 
estabelecimento entre os 3 a 24 meses. 
 
- POSTURA (Post.): no caso de aves recriadas de postura comercial, sendo que aves 
de postura comercial são aquelas criadas para a produção de ovos não destinados à 
incubação. No campo 17 (observações) deverá constar o número da GTA emitida a partir 
do incubatório e a UF de procedência dos pintinhos que deram origem às aves a serem 
transportadas. 
 
- INDUSTRIALIZAÇÃO (Ind.): no caso de ovos férteis oriundos de estabelecimentos de 
reprodução (granjas e incubatórios) e destinados a entrepostos de ovos, fábricas de 
conservas de ovos e fábricas de ingredientes para alimentação animal, para serem 
industrializados.  
 
É proibido o trânsito de ovos rejeitados na incubadora para fábrica de conservas de ovos 
ou entreposto de ovos, em atendimento a Portaria nº 01 de 21 de fevereiro de 1990. 
Entende-se por ovo rejeitado pela incubadora o ovo submetido à incubação e que tenha 
sido removido desta durante as operações como infértil ou que de alguma outra forma 
não tenha sido possível de ser chocado.  

Para o trânsito de ovos férteis/fertilizados, fica determinado que, para o recebimento e 
utilização do ovo fértil/fertilizado oriundos de estabelecimentos avícolas de reprodução 
para fins de industrialização, os estabelecimentos sob SIF deverão apresentar o processo 
de controle de matéria prima e produto e análises de perigo ao DIPOA para análise. Desta 
forma somente poderá ser utilizada esta matéria prima para fins de industrialização, após 
aprovação do DIPOA.  

Os procedimentos para utilização de ovos férteis/fertilizados para fins de industrialização 
e fabricação de produtos destinados ao consumo humano estão definidos pelo Ofício 
Circular nº 003/2010/CGI/DIPOA e Ofício Circular nº 004/2010/CGI/DIPOA, sendo que, 
os seguintes itens devem ser analisados: 

- O processo de produção, obtenção e transporte desta matéria prima na origem (desde 
as granjas até o incubatório), devendo estar compatível com o disposto na Portaria 01/90; 
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- Os desinfetantes utilizados pelo estabelecimento avícola de reprodução para 
desinfecção do ovo, bem como seu método, visto que não é permitido a lavagem do ovo 
por imersão, conforme Portaria 01/90; 

- Os desinfetantes mencionados acima devem ter seu uso permitido para desinfecção de 
alimentos destinados ao consumo humano pela ANVISA, ou na ausência de normas 
desta Agência, por outros órgãos internacionais, como o Codex Alimentariu, FAO, FDA, 
OMS, etc; 

- Se o estabelecimento sob SIF apresenta um controle desta matéria prima e do seu 
produto final, devendo considerar em seu programa as frequências de análises de 
resíduos, conforme o desinfetante utilizado na origem, e a rastreabilidade. 

 
- ATENDIMENTO VETERINÁRIO (At.Vet.): animal com destino a hospital, clínica ou 
demais instalações que providenciem atendimento veterinário. 
 
- RETORNO À ORIGEM (Ret.): retorno ao estabelecimento de origem. 
 

 
Campo 14. – Meio de transporte 
 
 Assinalar com um “X” a quadrícula que represente o meio de transporte utilizado para o 
deslocamento das aves ou ovos férteis que serão transportados. 

  
Em caso de cargas lacradas, na quadrícula denominada “Lacre nº”, deverá ser descrito o 

número do lacre que encerra a carga ou o meio de transporte das aves ou ovos férteis. Caso 
sejam utilizados mais de um lacre na carga ou no meio de transporte das aves ou ovos férteis 
escrever: “VIDE 17”. A seguir, escrever no “Campo 17 – Observações” a palavra “Lacres nº”. 
 
Campo 15. – Vacinações 
  
 Assinalar com um “X”, as vacinações requeridas pelo PNSA e administradas às aves, 
pintos de um dia, ovos férteis ou ao plantel de origem do material genético avícola a ser 
transportado. 
  
 A terceira quadrícula, referente à vacinação contra doença de Marek, deve estar 
assinalada, de acordo com o estabelecido na IN 56 de 04 de dezembro de 2007. A quarta 
quadrícula é destinada à indicação de outra vacinação requerida pelo PNSA. Assim, deve-se 
assinalar com um “x” a quadrícula em branco e à direita escrever o nome da enfermidade para a 
qual a vacina foi utilizada. 
 
 No caso de aves reprodutoras (à exceção de aves SPF) e de postura comercial deverá 
ser realizada a vacinação contra doença de Newcastle, de acordo com o disposto na IN 56 / 
2007. Para o trânsito de ovos férteis e pintos de um dia, deverão ser incluídas na GTA as 
informações referentes à vacinação contra doença de Newcastle realizada no plantel de origem. 
 
 Quando assinalada uma dessas quadrículas, deverá ser registrada nos campos 
inferiores, a data da última aplicação da respectiva vacina. Quando os ovos férteis e pintos de 
um dia a serem transportados forem procedentes de diferentes núcleos onde as vacinações 
tenham sido realizadas em diferentes datas, deve-se assinalar com um “x” a quadrícula em 
branco e à direta escrever “VIDE 17”, onde deverão ser identificadas as informações de todos os 
núcleos de origem. 
 

Caso os ovos férteis de diferentes núcleos ou estabelecimentos sejam processados em 
estabelecimento para classificação, seleção e armazenamento de ovos férteis (central de ovos), 
a GTA emitida a partir desta central deverá conter informações sobre a vacinação de todos os 
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núcleos que compõe a carga. Sendo assim, deverão ser observadas as orientações descritas no 
parágrafo anterior. 
  

No caso de lotes que receberam mais de duas vacinas requeridas pelo PNSA e que, 
portanto, não podem ser descritas nesse campo, deve-se assinalar com um “x” a quadrícula em 
branco e à direta escrever “VIDE 17”.  
 
Campo 16. – Atestado de exames 
 
 As três primeiras quadrículas referem-se a atestados de exames requeridos para outras 
espécies animais. A quarta quadrícula destina-se à indicação de exames exigidos pelo PNSA 
para o trânsito de aves ou material genético e que não constem da certificação citada na GTA. 
Neste caso, deve ser assinalado um “x” na última quadrícula em branco e, à direta, escrever o 
número de atestado de exame que deverá ser anexado à GTA. No caso de existir mais de um 
atestado de exames, deve-se assinalar com um “x” a quadrícula em branco e à direta escrever 
“VIDE 17”. No “Campo 17 – Observações” deve-se escrever: “ATESTADOS DE EXAMES Nº” 
seguido pela numeração de todos os exames em anexo. Quando o estabelecimento de origem 
das aves ou ovos férteis for certificado para determinadas enfermidades se dispensa a 
apresentação dos atestados de exames para o trânsito.  
 
Campo 16. – Certificação nº 
 

Deve ser assinalada com um “x” a quadrícula em branco e, à direta da palavra 
“Certificação nº”, escrever o número do certificado sanitário do estabelecimento de origem das 
aves ou dos ovos férteis, quando o mesmo for certificado para salmonelas ou micoplasmas, 
conforme Instruções Normativas nos 78/2003 e 44/2001 respectivamente. A cópia do certificado 
citado deverá ser anexada à GTA. 
 

Quando os ovos férteis e pintos de um dia a serem transportados forem procedentes de 
diferentes núcleos, deve-se assinalar com um “x” a quadrícula referente à certificação e escrever 
“VIDE 17”. No “Campo 17 – Observações”, deverão ser colocados os números dos certificados 
de todos os núcleos que compõe a carga. 

 
Caso os ovos férteis de diferentes núcleos ou estabelecimentos sejam processados em 

estabelecimento para classificação, seleção e armazenamento de ovos férteis (central de ovos), 
a GTA emitida a partir desta central deverá conter informações sobre a certificação de todos os 
núcleos que compõe a carga. Sendo assim, deverão ser observadas as orientações descritas no 
parágrafo anterior. 

 
Quando as aves ou ovos férteis forem oriundas de unidades de produção de um 

Compartimento, o número do certificado do Compartimento deverá constar no campo 17 
(Observação) e do Boletim Sanitário de abate das aves. 

 
 

Campo 17. – Observação 
  
 Quando necessário, escrever os dados complementares dos Campos 12, (Destino), 13 
(Finalidade), 14 (meio de transporte), 15 (vacinações) e 16 (atestado de exames), conforme 
orientações transcritas anteriormente, ou outras que se fizerem necessárias previstas nesse 
manual. 
 
 Quando as aves ou ovos férteis forem oriundos de estabelecimentos registrados no 
MAPA ou Órgão Executor de Sanidade Agropecuária, essas informações devem constar desse 
campo da seguinte forma: “Registro no MAPA nº” ou “Registrado no .....nº ”.  

Quando as aves forem oriundas de estabelecimentos comerciais não registrados no 
Serviço Veterinário Oficial, estes estarão submetidos ao monitoramento de seus plantéis para 
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salmonelas de acordo com a IN nº 10/12, assim, deve constar no campo a seguinte forma: 
“Estabelecimento sob monitoramento, de acordo com IN nº 10/12”.   
  
 Quando a GTA for emitida para o transporte de pintos de um dia oriundos de incubatórios, 
além do número do registro destes, deverá ser descrito neste campo a identificação do 
estabelecimento de origem dos ovos férteis que originaram as aves da seguinte forma: 
“ORIGINÁRIOS do estabelecimento AA, registro no MAPA nº BB, núcleo CC e lote DD onde: 
“AA” é o nome do estabelecimento de produção dos ovos férteis que deram origem aos pintos 
de 1 dia, “BB” é o número de registro do estabelecimento de produção dos ovos férteis que deram 
origem aos pintos de 1 dia. “CC” é a identificação do núcleo de aves que produziram os ovos 
férteis que deram origem aos pintos de 1 dia. “DD” é a identificação do lote de aves que 
produziram os ovos férteis que deram origem aos pintos de 1 dia. Quando os pintos de um dia a 
serem transportados procederem de diferentes núcleos ou estabelecimentos avícolas, deverão 
ser transcritas as informações referentes a todas as origens. Nota: A descrição do nome do 
estabelecimento de produção dos ovos férteis que deram origem aos pintos de um dia (AA) é 
opcional.   
  
 No caso de transporte de animais para abate (frangos ou fêmeas de descarte) ou de 
frangas recriadas para postura, deverá ser informada a UF de procedência dos pintinhos que 
deram origem às aves a serem transportadas, bem como o número da GTA emitida a partir do 
incubatório onde eclodiram estes pintinhos.  

 
Quando, conforme a legislação vigente ou instrução do médico veterinário oficial, a rota 

a ser percorrida para o deslocamento das aves ou ovos férteis que serão transportados deva ser 
previamente definida, esta deverá ser informada nesse campo precedida da palavra: “ROTA 
OBRIGATÓRIA”. 
 
 Quando as aves a serem transportadas, através de exames de monitoria, tenham sido 
identificadas como positivas para salmonelas ou micoplasmas controlados pela legislação 
vigente do PNSA, essa informação deverá constar nesse campo da seguinte forma: “AVES 
POSITIVAS PARA AA”. Onde “AA” é o nome do agente em questão. 
  
 Quando, conforme a legislação vigente, for necessário que um laudo de inspeção 
sanitária, emitido por médico veterinário, acompanhe a GTA, essa informação deverá constar 
nesse campo da seguinte forma: LAUDO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA Nº “AA” EM ANEXO 
EMITIDO POR “BB. Onde “AA” é o número de identificação do Laudo e “BB” é o nome do 
veterinário que emitiu o Laudo. 

Para abate de frangos e perus de corte enviados em estabelecimentos com SIF, deverão 
constar as seguintes informações referentes ao monitoramento para salmonelas, previsto na IN 
nº 20/16: 

- Número de registro do relatório de ensaio no laboratório; 

- Resultados dos ensaios laboratoriais, conforme opções definidas no Art. 28 da IN nº 20/2016. 

- Número de registro do estabelecimento avícola no SVE, ou a informação "sem registro", quando 
o estabelecimento não for registrado. 

Quando as aves provenientes de núcleos que realizaram a vigilância epidemiológica 
para Salmonella spp. forem enviadas aos locais de aglomerações de aves ou estabelecimentos 
de venda de aves vivas, deverá constar na GTA as mesmas informações que constam nos 
incisos I a IV do Art. 36 da IN nº 10/2013. 
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Campo 18. – Unidade Expedidora 
  
 Campo destinado à aposição do carimbo ou outra forma de identificação da 
unidade expedidora oficial onde está cadastrado o estabelecimento de origem das aves ou ovos 
férteis. 
 
Campo 19. – Emitente 

 
Consta de quatro quadrículas para marcação com um “X” pelo emitente quanto à sua 

condição funcional no âmbito do Serviço de Defesa Sanitária Animal, como sendo: 
 

• Médico veterinário: vinculado ao governo federal, governo estadual ou autônomo 
habilitado pelo governo federal ou, 

 

• Funcionário autorizado pelo órgão estadual de Serviço de Defesa Sanitária Animal a 
dar cumprimento a tal tarefa. 

 
 Nesse campo só poderá ser assinala uma quadrícula, médico veterinário ou 
funcionário autorizado. 
  

De acordo com artigo 11 da IN 17 / 2006, para o trânsito interestadual de aves e material 
genético procedentes das explorações abaixo relacionadas, a GTA deverá ser emitida por 
médico veterinário oficial ou habilitado pelo MAPA, quando responsável técnico pelo 
estabelecimento de origem das aves e ovos férteis. 

 

• granjas de reprodutoras primárias (linhas puras); 

• granjas de bisavós (bisavoseiras); 

• granjas de avós (avoseiras); 

• granjas de matrizes (matrizeiras); 

• estabelecimentos produtores de frangas para postura comercial; 

• estabelecimentos de exploração de outras aves, ornamentais ou não, consideradas 
exóticas ou não, destinadas à reprodução e à produção 
comercial de carnes, ovos, ou penas; 

• criações comerciais de avestruzes e emas; 

• estabelecimentos livres de patógenos específicos ou controlados; e 

• estabelecimentos de aves de corte. 
  
 Para o trânsito interestadual de aves de descarte de granjas de reprodução e granja 
produtora de ovos para consumo, só é permitida a emissão de GTA por médico veterinário oficial 
e o destino deverá ser obrigatoriamente um estabelecimento com Serviço de Inspeção Federal 
– SIF. 
 
Campo 20. – Emissão 
 

• Local: escrever o nome do município onde a GTA esteja sendo emitida. 
 

• Data: escrever a data em que a GTA está sendo emitida. 
 

• Hora: escrever a hora em que a GTA está sendo emitida.  
 

• Validade: escrever a data até a qual a GTA terá validade. O emitente deverá fixar 
esse prazo levando em consideração a procedência, o destino, o meio de transporte, 
as condições das vias a serem percorridas e a conversações desenvolvidas com a 
parte interessada. 

  

• Fone: escrever o número da linha telefônica com o código de área do 
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escritório local ou unidade local de atuação do emitente. 
 
Campo 21. - Identificação e assinatura do emitente 
 
 Nesse campo deverá constar a assinatura do emitente e a sua identificação. A 
identificação será feita através da aposição do carimbo identificatório do emitente ou a impressão 
ou escrita legível dos dados conforme consta do Anexo III da Instrução Normativa nº 18 de julho 
de 2006. 
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MODELO DE GTA PARA TRÂNSITO DE PINTOS DE 1 DIA PARA 
REPRODUÇÃO 

 

 
 

 
 
 

XXXXXXXXXX XX      XX 

QUINHENTAS AVES 

 

 

 X 

       50      450       500 

Dados da unidade local em que 

o estabelecimento de origem 

está cadastrado 

 

Indicar o número de registro do incubatório. 

Originários do estabelecimento AA, Registro BB, 

núcleo CC e lote DD, de acordo com a certificação do 

MAPA. 

 

Anexo: Cópia do Certificado Sanitário da origem 
Médico Veterinário Oficial ou 

Habilitado pelo MAPA 

 

Funcionário Autorizado Preenchimento 

obrigatório 
    

     X 

 

   X 

INCLUIR DADOS 

DA VACINAÇÃO 

CONTRA 

DOENÇA DE 

NEWCASTLE 

REALIZADA NO 

PLANTEL DE 

ORIGEM 

INDICAR O 

PROFISSIONAL 

RESPONSÁVEL 

PELA EMISSÃO 

DA GTA 

  X 

 

     X 
 

 

  30   02   2007 
     

   000/2006/UF 

                     00.000.000/0000-00 

             Granja das Aves S.A. 

                        Granja das Aves S.A. 

                                          11 DÍGITOS 

                 Cidade Tal                          XX 

              000.000.000-00 

        José das Quantas 

                     Sítio das Penas 

                                  11 DÍGITOS   

            Cidade Tal                                     XX 

INDICAR SE É 

PARA CORTE 

OU POSTURA 

 

 

INDICAR SE 

É AVÓ, 

BISAVÓ OU 

MATRIZ 

                            

      
         

CASO NÃO SEJA 

POSSÍVEL 

DETERMINAR A 

QUANTIDADE DE 

MACHOS E 

FÊMEAS, INDICAR 

SOMENTE O 

TOTAL. 

CASO O TRÂNSITO 

SEJA 

INTRAESTADUAL 

 

 

 X 

 

  X 
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MODELO DE GTA PARA TRÂNSITO DE PINTOS DE 1 DIA PARA 
ENGORDA 

 

' 

 

 
 

XXXXXXXXXX XX      XX 

QUINHENTAS AVES 

 

 
           X 

 

 

 X 

 

 

 X 

     250       250       500 

Dados da unidade local em que 

o estabelecimento de origem 

está cadastrado 

 

Indicar o número de registro do incubatório. 

Originários do estabelecimento AA, Registro BB, 

núcleo CC e lote DD, de acordo com a certificação do 

MAPA. 

 

Anexo: Cópia do Certificado Sanitário da origem 
Médico Veterinário Oficial ou 

habilitado pelo MAPA 

 

Funcionário Autorizado 

Preenchimento 

obrigatório     

     X 

 

   X 

INCLUIR DADOS 

DA VACINAÇÃO 

CONTRA 

DOENÇA DE 

NEWCASTLE 

REALIZADA NO 

PLANTEL DE 

ORIGEM 

INDICAR O 

PROFISSIONAL 

RESPONSÁVEL 

PELA EMISSÃO 

DA GTA 

  X 
 

     X 
 
 

  30   02   2007 
     

   

 

 X  

        
000/2006/UF 

                     00.000.000/0000-00 

             Granja das Aves S.A. 

                        Granja das Aves S.A. 

                                          11 DÍGITOS 

                 Cidade Tal                               XX 

              000.000.000-00 

        José das Quantas 

                     Sítio das Penas 

                                  11 DÍGITOS   

            Cidade Tal                                            XX 

 
 

                            
      
      X   

    
         X 

CASO NÃO SEJA 

POSSÍVEL 

DETERMINAR A 

QUANTIDADE DE 

MACHOS E 

FÊMEAS, INDICAR 

SOMENTE O 

TOTAL. 

CASO O TRÂNSITO 

SEJA 

INTRAESTADUAL 
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MODELO DE GTA PARA TRÂNSITO DE PINTOS DE 1 DIA PARA 
RECRIA DE POSTURA 

 

 
 
 
 
 
 
 

XXXXXXXXXX XX      XX 

QUINHENTAS AVES 

 

 
           X 

 

 

 X 

     250       250       500 

Dados da unidade local em que 

o estabelecimento de origem 

está cadastrado 

 

Indicar o número de registro do incubatório. 

Originários do estabelecimento AA, Registro BB, 

núcleo CC e lote DD, de acordo com a certificação do 

MAPA. 

 

Anexo: Cópia do Certificado Sanitário da origem 
Médico Veterinário Oficial ou 

Habilitado pelo MAPA 

 

Funcionário Autorizado 

Preenchimento 

obrigatório     

     X 

 

   X 

INDICAR O 

PROFISSIONAL 

RESPONSÁVEL 

PELA EMISSÃO 

DA GTA 

  X 
 

     X 
 
 

  30   02   2007 
     

   

 

 X  

        
000/2006/UF 

                     00.000.000/0000-00 

             Granja das Aves S.A. 

                        Granja das Aves S.A. 

                                          11 DÍGITOS 

                 Cidade Tal                        XX 

              000.000.000-00 

        José das Quantas 

                           Sítio das Penas 

                                        11 DÍGITOS   

                 Cidade Tal                               XX 

 
 

                            

      
       
      X   

 

 

 
 X 

INCLUIR DADOS 

DA VACINAÇÃO 

CONTRA 

DOENÇA DE 

NEWCASTLE 

REALIZADA NO 

PLANTEL DE 

ORIGEM 

   
 
                      

   X   RECRIA 

CASO NÃO SEJA 

POSSÍVEL 

DETERMINAR A 

QUANTIDADE DE 

MACHOS E 

FÊMEAS, INDICAR 

SOMENTE O 

TOTAL. 

CASO O TRÂNSITO 

SEJA 

INTRAESTADUAL 
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MODELO DE GTA PARA TRÂNSITO DE OUTRAS AVES QUE NÃO 
GALINÁCEOS DE 1 DIA PARA ENGORDA 

 

 
 
 
 
 
 
 

XXXXXXXXXX XX      XX 

 

 
          X 

 

 

 X 

Dados da unidade local em que 

o estabelecimento de origem 

está cadastrado 

 

Indicar o número de registro do incubatório. 

Originários do estabelecimento AA, Registro BB, 

núcleo CC e lote DD, de acordo coma certificação do 

MAPA. 

 

Anexo: Cópia do Certificado Sanitário da origem 
Médico Veterinário Oficial ou 

Habilitado pelo MAPA 

 

Funcionário Autorizado 
Preenchimento 

obrigatório 
    

     X 

 

   X 

INCLUIR DADOS 

DA VACINAÇÃO, 

CONTRA 

DOENÇA DE 

NEWCASTLE 

REALIZADA NO 

PLANTEL DE 

ORIGEM 

INDICAR O 

PROFISSIONAL 

RESPONSÁVEL 

PELA EMISSÃO 

DA GTA 

  X 
 

 

 

 X  

        
000/2006/UF 

                     00.000.000/0000-00 

             Granja das Aves S.A. 

                        Granja das Aves S.A. 

                                          11 DÍGITOS 

                 Cidade Tal                          XX 

              000.000.000-00 

        José das Quantas 

                     Sítio das Penas 

                                  11 DÍGITOS   

            Cidade Tal                                    XX     
       X 

QUINHENTAS AVES DE 1 DIA 

 
 

                            

      
       
      X   

INDICAR A 

ESPÉCIE 

 
  

   

 

CASO NÃO SEJA 

POSSÍVEL 

DETERMINAR A 

QUANTIDADE DE 

MACHOS E 

FÊMEAS, INDICAR 

SOMENTE O 

TOTAL 
    250       250       500 

CASO O TRÂNSITO 

SEJA 

INTRAESTADUAL 
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MODELO DE GTA PARA TRÂNSITO DE OVOS FÉRTEIS PARA 
INCUBAÇÃO 

 

 
 

 
 
 

XXXXXXXXXX XX      XX 

 

 

 

 

 

  
       −          −         500 

Dados da unidade local em que 

o estabelecimento de origem 

está cadastrado 

 

Originários do estabelecimento AA, Registro BB, 

núcleo CC e lote DD, de acordo com  a certificação do 

MAPA. 

 

Anexo: Cópia do Certificado Sanitário da origem 

Médico Veterinário Oficial ou 

habilitado pelo MAPA 

 

Funcionário Autorizado 

Preenchimento 

obrigatório     

     X 

 

   X 

INDICAR O 

PROFISSIONAL 

RESPONSÁVEL 

PELA EMISSÃO 

DA GTA 

  X 

000/2006/UF 

                     00.000.000/0000-00 

             Granja das Aves S.A. 

                        Granja das Aves S.A. 

                                          11 DÍGITOS 

                 Cidade Tal                   XX 

              000.000.000-00 

        Incubatório das Aves 

                     Incubatório das Aves 

                                  11 DÍGITOS   

            Cidade Tal                                    XX 

            
 

X 

QUINHENTOS OVOS FÉRTEIS 

  X  Incubação 

 

 X  

        

    Indicar a categoria 

    do estabelecimento de 

    origem 

 

 

 

 

    Indicar a espécie 
                            

      
     
         

 

   INDICAR A 

  APTIDÃO 

CASO O TRÂNSITO 

SEJA 

INTRAESTADUAL 

INCLUIR DADOS 

DA VACINAÇÃO, 

CONTRA 

DOENÇA DE 

NEWCASTLE 

REALIZADA NO 

PLANTEL DE 

ORIGEM 
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MODELO DE GTA PARA TRÂNSITO DE AVES DE CORTE PARA 
ABATE 

 

 

 

 
 

XXXXXXXXXX XX      XX 

QUINHENTAS AVES 

 

 
         

           X 

 

 

 X 

INDICAR A 

ESPÉCIE 
 

   

 

CASO NÃO SEJA 

POSSÍVEL 

DETERMINAR A 

QUANTIDADE DE 

MACHOS E 

FEMEAS, INDICAR 

SOMENTE O 

TOTAL. 

Dados da unidade local em que 

o estabelecimento de origem 

está cadastrado 

Médico Veterinário Oficial ou 

Habilitado pelo MAPA 

 

Funcionário Autorizado 

Preenchimento 

obrigatório     

     X 

 

   X 

INDICAR O 

PROFISSIONAL 

RESPONSÁVEL 

PELA EMISSÃO 

DA GTA 

  X 
 

     X 
 
 

  30   02   2007 
     

   

                     00.000.000/0000-00 

             Granja das Aves S.A. 

                        Granja das Aves S.A. 

                                          11 DÍGITOS 

                 Cidade Tal                              XX 

              000.000.000-00 

        Frigorífico Sem Pena 

                     Nº do serviço de inspeção 

                                  11 DÍGITOS   

            Cidade Tal                                            XX     
       X 

 
 

                            

      

  

      X   

 

CASO SEJA 

GALINÁCEO 

 

 Indicar o número da GTA e a UF de 

procedência dos pintos de 1 dia que deram 

origem às aves para abate. 

    250       250       500 

CASO O TRÂNSITO 

SEJA 

INTRAESTADUAL 
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MODELO DE GTA PARA TRÂNSITO DE AVES DE POSTURA PARA 
DESCARTE 

 

 

 

 
 

XXXXXXXXXX XX      XX 

QUINHENTAS AVES 

 

 
         

           X 

 

INDICAR A 

ESPÉCIE 
 

 

    00        500       500 

Dados da unidade local em que 

o estabelecimento de origem 

está cadastrado 

Preenchimento 

obrigatório 

 

   X 

INCLUIR DADOS 

DA VACINAÇAÕ 

CONTRA DOENÇA 

DE NEWCASTLE 

REALIZADA NAS 

AVES A SEREM 

TRANSPORTADAS 

 

     X  
 

  30   02   2007 
     

   

                     00.000.000/0000-00 

             Granja das Aves S.A. 

                        Granja das Aves S.A. 

                                          11 DÍGITOS 

                 Cidade Tal                               XX 

              000.000.000-00 

        Frigorífico Sem Pena 

                     SIF nº XXXX 

                                  11 DÍGITOS   

            Cidade Tal                                            XX 

 

 

 

 X 

 
 

                            

      
       
      X   

    
        X    

 

   X 

Médico veterinário oficial 

(federal ou estadual) 

CASO SEJA 

GALINÁCEO 

Indicar o número da GTA e a UF de 

procedência dos pintos que deram 

origem às aves de postura. 

CASO O TRÂNSITO 

SEJA 

INTERESTADUAL 
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MODELO DE GTA PARA TRÂNSITO DE AVES DE REPRODUÇÃO 
PARA DESCARTE 

 

 

 

 

 

XXXXXXXXXX XX      XX 

QUINHENTAS AVES 

 

 
         

           X 

INDICAR A 

ESPÉCIE 
 

  

     00        500       500 

Dados da unidade local em que 

o estabelecimento de origem 

está cadastrado 

Preenchimento 

obrigatório 

 
    X 

INCLUIR DADOS 

DA VACINAÇÃO 

CONTRA DOENÇA 

DE NEWCASTLE 

REALIZADA DAS 

AVES A SEREM 

TRANSPORTADAS 

   
  X 

 

     X  
 

  30   02   2007 
     

   

                     00.000.000/0000-00 

             Granja das Aves S.A. 

                        Granja das Aves S.A. 

                                          11 DÍGITOS 

                 Cidade Tal                               XX 

              000.000.000-00 

        Frigorífico Sem Pena 

                     SIF nº XXXX 

                                 11 DÍGITOS   

            Cidade Tal                                            XX     
           X 

Médico Veterinário Oficial 

(federal ou estadual) 

Indicar o número da GTA e a UF de procedência dos 

pintos que deram origem às aves de reprodução. 

 

 

Anexo: Cópia do Certificado Sanitário da origem 

 

INDICAR SE 

SÃO AVÓS, 

BISAVÓ S OU 

MATRIZES 

000/2006/UF 

 

 X  

        

CASO SEJA 

GALINÁCEO  

 

INDICAR 

APTIDÃO 
  

CASO O TRÂNSITO 

SEJA 

INTERESTADUAL 
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MODELO DE GTA PARA TRÂNSITO DE FRANGAS PARA POSTURA 
(AVES DE POSTURA COMERCIAL RECRIADAS COM ATÉ 15 

SEMANAS) 
 

 

 

 

XXXXXXXXXX XX      XX 

QUINHENTAS AVES 

 

 
          
 

           X  Frangas 

 

 

 X 

      00       500       500 

Dados da unidade local em que 

o estabelecimento de origem 

está cadastrado 

Médico Veterinário Oficial ou 

Habilitado pelo MAPA 

 

Funcionário Autorizado 

Preenchimento 

obrigatório     

     X 

 

   X 

INCLUIR DADOS 

DA VACINAÇÃO 

CONTRA 

DOENÇA DE 

NEWCASTLE 

INDICAR O 

PROFISSIONAL 

RESPONSÁVEL 

PELA EMISSÃO 

DA GTA 

 

     X 
 
 

  30   02   2007 
     

   

 

 X  

        
000/2006/UF 

                     00.000.000/0000-00 

             Granja das Aves S.A. 

                        Granja das Aves S.A. 

                                          11 DÍGITOS 

                 Cidade Tal                               XX 

              000.000.000-00 

        José das Quantas 

                     Sítio das Penas 

                                  11 DÍGITOS   

            Cidade Tal                                            XX 

 
 

                            

      
    

      X   

 

 

 

 X 

  

 

 

 

  X 

   

  

 
  X    Postura 

Indicar o número da GTA e a UF de procedência dos 

pintos que deram origem às frangas de postura. 

 

 

Anexo: Cópia do Certificado Sanitário 

 CASO O TRÂNSITO 

SEJA 

INTRAESTADUAL 
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MODELO DE GTA PARA TRÂNSITO DE PERUS DE 1 DIA PARA 
INICIAÇÃO 

 

 

 

 
 
 

 

XXXXXXXXXX XX      XX 

QUINHENTAS AVES 

 

 
           X 
 

          

 

 
  

  X 
 

CASO NÃO SEJA 

POSSÍVEL 

DETERMINAR A 

QUANTIDADE 

DE MACHOS E 

FÊMEAS, 

INDICAR 

SOMENTE O 

TOTAL.  

Dados da unidade local em que 

o estabelecimento de origem 

está cadastrado 

Médico Veterinário Oficial ou 

Habilitado pelo MAPA 

 

 

Funcionário Autorizado 

Preenchimento 

obrigatório 
    

     X 

 

   X 

INCLUIR DADOS 

DA VACINAÇÃO 

CONTRA 

DOENÇA DE 

NEWCASTLE 

REALIZADA NO 

PLANTEL DE 

ORIGEM 

INDICAR O 

PROFISSIONAL 

RESPONSÁVEL 

PELA EMISSÃO 

DA GTA 

 

 X  

        
000/2006/UF 

                     00.000.000/0000-00 

             Granja das Aves S.A. 

                        Granja das Aves S.A. 

                                          11 DÍGITOS 

                 Cidade Tal                           XX 

              000.000.000-00 

        José das Quantas 

                     Sítio das Penas 

                                  11 DÍGITOS   

            Cidade Tal                                    XX 

 

 
                            

      

    

      X   

 

 

X 

  

 

 

 

  X 

   

  
 
  X  Iniciação 

 

Indicar o número de registro do incubatório. 

Originário do estabelecimento AA, registro BB, núcleo 

CC e lote DD. 

 

Anexo: Cópia do Certificado Sanitário 

 

    250       250       500 

CASO O TRÂNSITO 

SEJA 

INTRAESTADUAL 
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MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
DIVISAO DE SANIDADE DAS AVES - DSAV

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Bairro Zona Cívico-Administrativa -
Brasília/DF, CEP 70043900

Tel: 61 32182777

Memorando nº 14/2018/DSAV/CAT/DSA/CGSA/DSA/MAPA/SDA/MAPA

Brasília, 22 de fevereiro de 2018.

Ao(À) CAT/CGSA/DSA/MAPA

  

Assunto: Proximidade de encerramento do prazo para apresentação do requerimento de registro
dos estabelecimentos avícolas. 

  

1. Prezado Coordenador,

2. Considerando a proximidade de encerramento do prazo (03/03/2018) para apresentação
do requerimento de registro dos estabelecimentos avícolas comerciais em atendimento a IN MAPA nº
56/2007 (4104445), o qual foi es pulado por meio da IN MAPA nº 8/2017 (4104485 e 4104499), em
caso de concordância de V.Sa., encaminhamos abaixo minuta de Memorando Circular DSA,
previamente acordado com a CTQA, a ser encaminhada às SFA's:

 

Senhor Superintendente,

Conforme já alertado no Memorando-Circular nº 1/2018/DSA/MAPA/SDA/MAPA, de 9/1/2018
3868262, segundo prazo estipulado pela IN SDA nº 8/2017, a partir de 3 de março de 2018,
fica proibido o alojamento de novas aves em estabelecimentos avícolas comerciais que
não estejam registrado ou não tenham apresentado o requerimento para o registro junto
ao Serviço Veterinário Estadual – SVE.

Desta forma, no sentido de dar efetivo cumprimento à proibição estabelecida, orientamos que a
Superintendência adote as seguintes medidas:

1. Junto aos profissionais habilitados para emissão da GTA para aves e ovos férteis no estado:

(i) Oriente-os, imediatamente, a observarem quando da emissão da GTA os seguintes aspectos:
quando a finalidade da GTA for engorda, iniciação (perus), recria ou postura, o responsável
pela emissão deverá confirmar previamente se o estabelecimento de destino está registrado ou
se apresentou o requerimento para registro ao SVO, podendo essa verificação ser efetuada
junto ao serviço veterinário estadual.  Caso não se confirme esta condição, fica proibida a
emissão da GTA para alojamento de aves nesse local até que a situação do estabelecimento
esteja regularizada.

2. Junto ao Serviço Veterinário Estadual:

(i) orientá-lo a disponibilizar e dar a máxima publicidade à relação atualizada de
estabelecimentos avícolas com situação regular (registrado e em processo de registro), para que
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possa ser consultada facilmente pelos usuários;

(ii) dar especial atenção ao cumprimento dos procedimentos para o registro dos
estabelecimentos avícola, realizando as inspeções necessárias no menor prazo possível;

(iii) definir junto com sua contraparte oficial como será realizado o bloqueio da emissão de
GTA's para granjas irregulares e a estratégia de monitoramento da proibição de alojamentos de
novas aves nessas granjas, considerando os prazos estipulados pela IN SDA nº 8/2017;

(iv) solicitar o fortalecimento das fiscalizações da emissão de GTA’s por médicos veterinários
habilitados, especialmente nos incubatórios.

Por fim, gostaríamos de informar a V.Sa. que o MANUAL DE PREENCHIMENTO PARA
EMISSÃO DE GUIA DE TRÂNSITO ANIMAL DE AVES E OVOS FÉRTEIS COM FINALIDADE
DE PRODUÇÃO DE CARNE, OVOS E MATERIAL GENÉTICO 4142728 foi atualizado na
página do Mapa (link: http://www.agricultura.gov.br/assuntos/sanidade-animal-e-vegetal/saude-
animal/transito-animal/transito-nacional), de modo a refletir as novas determinações legais.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por DIEGO MENEZES DE BRITO, Chefe de Divisão -
Substituto (a), em 28/02/2018, às 10:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º,§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sistemas.agricultura.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
4104151 e o código CRC 6E896547.

Referência: Proces s o nº 21000.006119/2018-01 SEI nº 4104151

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

GABINETE DO MINISTRO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 22, DE 20 DE JUNHO DE 2013

O MINISTRO DE ESTADO DA AGRICULTURA, PECUÁ- RIA E ABASTECIMENTO, no uso das
atribuições que lhe confere o art. 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição, tendo em vista o disposto
no art. 2º do Decreto nº 5.741, de 30 de março de 2006, e no art. 75 do seu Anexo, e o que consta do
Processo no 21000.010558/2012-15, resolve:

Art. 1º Definir as normas para habilitação de médico veterinário privado para emissão de Guia de Trânsito
Animal - GTA e aprovar na forma dos Anexos de I a V da presente Instrução Normativa, os modelos de
formulários, a seguir:

I - Anexo I - solicitação de habilitação;

II - Anexo II - cadastro do habilitado;

III - Anexo III - parecer sobre o pedido de habilitação;

IV - Anexo IV - termo de compromisso de capacitação; e

V - Anexo V - solicitação de cancelamento ou atualização de habilitação.

Art. 2º A habilitação será concedida por Portaria do Superintendente Federal de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, no Distrito Federal ou no Estado onde atuará o médico veterinário privado, publicada no
Diário Oficial da União.

Parágrafo único. A habilitação prevista no caput só será concedida em unidades administrativas em que
não existe quantidade suficiente de médicos veterinários ou funcionários autorizados dos órgãos oficiais
de defesa sanitária animal.

Art. 3º A emissão de GTA por médico veterinário privado para trânsito de ruminantes, só será permitida
quando:

I - a finalidade for de participação ou saída de eventos pecuários para movimentação dentro da própria
Unidade da Federação- UF; e

II - não haja impedimento de ordem sanitária.

Art. 4º Para obter a habilitação, o médico veterinário privado deverá protocolizar a sua solicitação na
forma do modelo constante do Anexo I desta Instrução Normativa na SFA da unidade federativa, onde
pretende atuar, acompanhada do seguinte:

I - ficha de cadastro preenchida conforme o modelo constante do Anexo II desta Instrução Normativa; e

II - documento expedido pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária da Unidade Federativa de
atuação, declarando que o profissional está devidamente inscrito e não responde a processo ético ou
disciplinar.

§ 1º Os profissionais habilitados devem submeter-se a treinamentos, promovidos pelo MAPA ou pelo
órgão executor e, ainda, ficam obrigados a atender às convocações da Superintendência Federal de
Agricultura - SFA ou do órgão executor e, também, enviar à SFA na UF relatórios mensais sobre as
GTAs emitidas.

§ 2º A emissão de GTA deve ser de conformidade com os manuais próprios disponibilizados pelo MAPA
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, e com atendimento dos demais dispositivos legais que regem a matéria

Art. 5º Para aprovação de habilitação a respectiva SFA deverá buscar parecer favorável do órgão executor
da defesa sanitária animal da unidade federativa, conforme modelo constante do Anexo III desta Instrução
Normativa.

Art. 6º A emissão de GTA eletrônica (e-GTA) por médico veterinário habilitado poderá ser realizada a
critério do órgão executor de defesa sanitária animal na unidade federativa onde atua, que ficará
responsável por disponibilizar ao profissional a senha para acesso ao sistema informatizado.

Art. 7º As SFAs ficarão responsáveis pela manutenção de cadastro atualizado dos profissionais
habilitados nas suas respectivas UFs.

§ 1º Os dados cadastrais previstos no caput deverão ser disponibilizados aos Órgãos Executores de Defesa
Sanitária Animal nas UFs.

§ 2º O profissional habilitado deverá informar à respectiva SFA, por meio do formulário modelo
constante do Anexo V desta Instrução Normativa, sempre que houver:

I - mudança em seus dados cadastrais;

II - interesse no cancelamento de sua habilitação; e

III - alteração na lista das espécies animais para as quais recebeu autorização para emitir GTA ou dos
municípios onde atua.

§ 3º Quando a informação referir-se ao inciso III do parágrafo anterior, a SFA deverá buscar novo parecer
favorável na forma prevista no art. 5º desta Instrução Normativa.

Art. 8º O médico veterinário privado terá sua habilitação suspensa, com a devida comunicação pela SFA,
quando:

I - deixar de enviar relatório de emissões por três meses consecutivos ou alternados; e

II - deixar de emitir GTA por, no mínimo, oito meses consecutivos.

§1º a suspensão perderá seu efeito quando comprovada a correção da não conformidade.

§ 2º o envio de relatórios pelo habilitado poderá ser dispensado se houver transmissão eletrônica das
informações relativas às GTAs por ele expedidas.

Art. 9º O médico veterinário terá sua habilitação cancelada pela SFA, mantido o direito ao contraditório e
ampla defesa, quando:

I - infringir o disposto nesta Instrução Normativa, ou qualquer das demais disposições legais e
regulamentares atinentes à defesa sanitária animal;

II - praticar ato que seja incompatível com o objeto da habilitação;

III - deixar de prestar as informações solicitadas pelo órgão executor ou pela SFA, nos prazos estipulados;

IV - sem justa causa não comparecer às convocações do órgão executor ou da SFA;

V - houver manifestação do órgão executor informando não ser mais necessária a atuação do profissional;

VI - decorrido um período de doze meses ininterruptos da suspensão da habilitação; e
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VII - solicitado pelo habilitado.

Art. 10. O médico veterinário somente poderá requerer nova habilitação depois do prazo de um ano do
último cancelamento.

Parágrafo único. Não será concedida nova habilitação a médico veterinário que tenha infringido os incisos
I, II ou III do art. 9º desta Instrução Normativa.

Art. 11. As despesas decorrentes da indenização dos trabalhos profissionais necessários à expedição das
GTAs, em nenhum caso poderão acarretar ônus aos cofres públicos, correndo as mesmas a expensas dos
interessados.

Art. 12. Fica proibida a emissão de GTA por médicos veterinários privados quando da ocorrência de
eventos sanitários que restrinjam a movimentação de animais na propriedade, no Distrito Federal ou no
município para o qual o profissional está habilitado.

Art. 13. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 14. Fica revogada a .Instrução Normativa nº 15, de 30 de março de 2006

ANTÔNIO ANDRADE

ANEXO I

MODELO DE FORMULÁRIO PARA SOLICITAÇÃO DE HABILITAÇÃO

À SUA SENHORIA, O(A) SENHOR(A) SUPERINTENDENTE FEDERAL DE AGRICULTURA
PECUÁRIA E ABASTECIMENTO NO ESTADO (nome da Unidade Federativa)

Eu, (nome completo), natural de (cidade/UF), domiciliado à (endereço), na cidade de (cidade), médico
veterinário, inscrito no CRMV-(indicar UF) sob o n° (número), sem vínculo com a Administração
Federal, exercendo legalmente a profissão no (indicar UF), venho requerer a Vossa Senhoria, nos termos
da legislação vigente, a habilitação com finalidade de emitir a Guia de Trânsito Animal - GTA, para fins
de trânsito de animais conforme listagem abaixo:

RELAÇÃO DE PROPRIEDADES ASSISTIDAS PARA EMISSÃO DE GTA (para espécies cuja
emissão de GTA seja feita por profissionais que atuam nas propriedades de origem)

MUNICÍPIO PROPRIEDADE
CÓDIGO

PRODUTOR ESPÉCIE/PLANTEL
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Declaro que estou devidamente inscrito no Conselho Regional de Medicina Veterinária UF ______, que
não respondo a nenhum processo ético ou disciplinar e me comprometo a seguir as orientações recebidas
pelo serviço veterinário oficial e cumprir com a legislação vigente para a emissão de GTA.

Termos em que Pede deferimento Local e Data:_________,_______ de _____________de

________________________
Assinatura e CRMV- (nº e UF)

ANEXO II

MODELO DE FORMULÁRIO PARA CADASTRO DO HABILITADO

NOME:
FILIAÇÃO:

NACIONALIDADE NATURALIDADE DATA
DE

NASC.

CRMV- (indicar UF)
N°

IDENTIDADE: CPF

EMPREGO/ATIVIDADE ATUAL - COM ENDEREÇO E TELEFONE
ENDEREÇO RESIDENCIAL:
MUNICÍPIO: ESTADO: CEP:
TELEFONE: CELULAR:
E-MAIL:

 

FOTO 3 x 4
RECENTE

 

Local e Data:___________,_______ de ______________de

______________________________________
Assinatura

*Anexar os seguintes documentos:

Cópia da carteira do CRMV da unidade federativa onde atua.

ANEXO III

MODELO DE FORMULÁRIO PARA PARECER SOBRE O PEDIDO DE HABILITAÇÃO

Eu, ______________________________, médico veterinário oficial do (nome do serviço veterinário
oficial da UF) lotado na unidade local/regional/central de _______________________, emito o seguinte
parecer em relação à solicitação de habilitação do médico veterinário________________________,
CRMV-(nº e UF)________, para os municípios sob jurisdição desta Unidade Administrativa.

DESFAVORÁVEL

(Considerando ser suficiente o número de médicos veterinários e funcionários autorizados nessa unidade
administrativa para a demanda de emissão de GTA ou outro motivo abaixo especificado).

FAVORÁVEL aos municípios e espécies abaixo listados:
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_________________________________________________________

Local e Data:_____________,_______ de ______________de

____________________________________________
Assinatura e Carimbo

ANEXO IV

MODELO DE FORMULÁRIO PARA TERMO DE COMPROMISSO DE CAPACITAÇÃO

Declaro, junto ao SSA/SISA/SIFISA-SFA-(indicar UF), que me comprometo, quando solicitado, a
realizar curso de capacitação específica para emissão de Guia de Trânsito Animal.

Local e Data:____________,_______ de ____________de ________________________________
Assinatura e CRMV- (nº e UF)

ANEXO V

MODELO DE FORMULÁRIO PARA SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO OU DE
ATUALIZAÇÃO DE HABILITAÇÃO

Ilmo Sr. Chefe do SSA/SISA/SIFISA/SFA-(indicar UF):

Eu,___________________________, médico veterinário portador do CRMV-(nº e UF) n º_______,
habilitado conforme Portaria SFA- (indicar UF) nº __________________, solicito:

  cancelamento da minha habilitação
  atualização da área de atuação, conforme espécies animais listadas e/ou
  municípios e propriedades da relação em anexo
  atualização cadastral

ATUALIZAÇÃO CADASTRAL

Dados Pessoais
Endereço:  
Telefone: Celular:
Cidade CEP:
E-mail:  
Nº CPF  
Outro (especificar)  

ATUALIZAÇÃO DE ESPÉCIES

ATUALIZAÇÃO DE MUNICÍPIOS
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_________________________________________________________

Termos em que

Pede deferimento

Local e Data:__________,_______ de ______________de

__________________________________
Assinatura e CRMV- (nº e UF)

D.O.U., 21/06/2013 - Seção 1
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Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html ,
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Documento assinado digitalmente conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

1

I - medidas de biosseguridade adotadas;
II - ocorrência de casos suspeitos ou positivos na região ou

no próprio estabelecimento;
III - investigações epidemiológicas;
IV - divergência entre resultados do monitoramento insti-

tuído por esta Instrução Normativa e outros testes laboratoriais exe-
cutados pela empresa; ou

V - outras condições epidemiológicas pertinentes.
Parágrafo único. As colheitas aleatórias podem ser realizadas

a qualquer tempo, podendo atender ou não aos cronogramas de co-
lheitas regulares dos estabelecimentos avícolas." (NR)

"Art. 9º As colheitas de amostras regulares ou aleatórias
devem ser realizadas sob responsabilidade do médico veterinário que
realiza o controle sanitário do estabelecimento avícola, sob fisca-
lização ou supervisão oficial." (NR)

"Art. 10. Os testes laboratoriais para Salmonella spp. devem
ser realizados nos laboratórios credenciados da Rede Nacional de
Laboratórios Agropecuários do Sistema Unificado de Atenção à Sa-
nidade Agropecuária." (NR)

"Art. 12. Após serem colhidas, as amostras devem ser acon-
dicionadas e enviadas o mais breve possível ao laboratório, mantendo
a umidade e temperatura entre 2ºC (dois graus Celsius) e 8ºC (oito
graus Celsius), aceitando uma variação de um 1ºC (um grau Celsius)
a mais ou a menos." (NR)

"Art. 13. Todas as amostras colhidas devem ser processadas
segundo metodologia oficial utilizada pela Coordenação-Geral de La-
boratórios Agropecuários, da Secretaria de Defesa Agropecuária, do
Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento -
CGAL/SDA/MAPA." (NR)

"Art. 19. ........................................................................
I - 300 (trezentas) amostras de fezes de aproximadamente um

grama cada, preferencialmente cecais, colhidas em diferentes pontos
distribuídos ao longo do galpão, divididas em 2 (dois) pools de 150
(cento e cinquenta) gramas em cada; ou

II - 4 (quatro) suabes de arrasto ou propés, divididos em 2
(dois) pools, contendo 2 (dois) suabes de arrasto ou propés em cada,
umedecidos com meio de conservação, sendo que cada 2 (dois) sua-
bes de arrasto ou propés deve perfazer 50% (cinquenta por cento) da
superfície do galpão.

Parágrafo único. De acordo com as amostras colhidas nos
incisos I e II deste artigo, devem ser realizados 2 (dois) testes de
detecção e identificação de salmonela por galpão incluído na amos-
tragem do núcleo." (NR)

"Art. 20. Para a colheita de amostras, os suabes de arrasto e
propés devem ser previamente umedecidos com um dos meios de
conservação, sendo:

.........................................................................
II - solução fisiológica; ou
III - solução de ringer um quarto." (NR)
"Art. 23. As amostras a serem colhidas por galpão do núcleo,

para a vigilância epidemiológica de estabelecimentos avícolas não
certificados pelo PNSA, obedecerão aos mesmos critérios estabe-
lecidos no art. 19 desta Instrução Normativa." (NR)

"Art. 30. Para os núcleos que apresentaram positividade no
lote de aves alojadas para Salmonella Enteritidis, Salmonella Ty-
phimurium, Salmonella Gallinarum e Salmonella Pullorum serão ado-
tadas as seguintes ações sanitárias:

§ 1º Sob responsabilidade do médico veterinário que realiza
o controle sanitário do estabelecimento:

I - fermentação das camas e esterco de todos os galpões do
núcleo, ou adoção de outro tratamento aprovado pelo DSA, capaz de
inativar as salmonelas;

II - remoção e descarte da cama e do esterco após o tra-
tamento previsto no inciso anterior, sendo proibida a reutilização da
cama no alojamento de aves;

III - limpeza e desinfecção das instalações e equipamentos
após a remoção de toda a cama e esterco do galpão;

IV - adoção de vazio sanitário de, no mínimo, 15 (quinze)
dias depois de concluídos os procedimentos de limpeza e desinfecção
dos galpões; e

V - investigação para identificar a fonte de infecção e as vias
de transmissão para as aves, bem como adoção de um plano de ação
para prevenção de novas infecções.

§ 2º Para núcleos de aves com idades múltiplas, investigados
conforme parágrafo único do art. 28 desta Instrução Normativa, e
com resultado positivo somente em um ou mais galpões, as medidas
previstas nos incisos I, II, III e IV do § 1º deste artigo podem ser
restritas a estes galpões.

§ 3º Bloqueio pelo serviço veterinário oficial da emissão da
GTA para o próximo alojamento de aves, até que o médico ve-
terinário que realiza o controle sanitário do estabelecimento avícola
comprove a realização dos procedimentos descritos neste artigo, por
meio de registros auditáveis.

§ 4º Investigação para salmonelas, com colheitas de amos-
tras, no lote subsequente de aves alojadas." (NR)

"Art. 31. ........................................................................
I - emissão da GTA exclusivamente com a finalidade de

abate sanitário ou destruição, imediatamente ou ao final do ciclo
produtivo das aves, com exceção das aves de recria de postura pro-
venientes dos estabelecimentos avícolas descritos nos incisos III, V e
VI, do art. 1º desta Instrução Normativa, desde que obtenham 2 (dois)
testes com resultados negativos, com intervalo mínimo de 8 (oito)
dias entre as colheitas de amostras;

II - emissão de GTA pelo serviço veterinário estadual; e
III - emissão de prévia autorização para o recebimento das

aves pelo serviço veterinário estadual da UF de destino, no caso de
trânsito interestadual." (NR)

"Art. 36. ........................................................................
I - número de registro do relatório de ensaio no labora-

tório;
.........................................................................
IV - resultados dos ensaios laboratoriais, sendo:
a) negativo para Salmonella spp;
b) positivo para Salmonella Enteritidis;
c) positivo para Salmonella Typhimurium;
d) positivo para Salmonella Gallinarium;
e) positivo para Salmonella Pullorum; ou
f) positivo para Salmonella spp. quando da detecção de ou-

tros sorovares que não os descritos nas alíneas b), c), d) e e), deste
artigo." (NR)

"CAPÍTULO VI - DAS DEMAIS MEDIDAS SANITÁ-
RIAS" (NR)

"Art. 38. ........................................................................
I - a execução da vigilância epidemiológica prevista nesta

Instrução Normativa, mediante apresentação da programação das co-
lheitas previstas e realizadas e seus resultados, entre outros docu-
mentos; e" (NR)

Art. 2º Incluir o parágrafo único do art. 2º; o art. 4A; o
parágrafo único do art. 9º; o § 3º do art. 10; o parágrafo único do art.
28; o art. 28A; o art. 31A; § 3º e § 4º do art. 36; o art. 37A; o art.
37B; o art. 37C; o capítulo VII; e o art. 40A na Instrução Normativa
nº 10, de 11 de abril de 2013, que passam a vigorar com as seguintes
redações:

"Art 2º .........................................................................
Parágrafo único. Os estabelecimentos avícolas comerciais de

frangos e perus de corte não adequados aos procedimentos de re-
gistro, e que enviam aves para estabelecimentos de abate registrados
no Serviço de Inspeção Federal (SIF), devem seguir os procedimentos
de vigilância epidemiológica para salmonelas definidos na Instrução
Normativa SDA nº 20, de 21 de outubro de 2016.

"Art. 4A. Os estabelecimentos avícolas descritos nesta Ins-
trução Normativa estão sujeitos à vigilância epidemiológica para in-
fluenza aviária, doença de Newcastle e demais doenças conforme
estabelecido pelo Departamento de Saúde Animal - DSA/SDA/MA-
PA. " (NR)

"Art. 9º ..............................................................................
Parágrafo único. O médico veterinário oficial pode realizar a

colheita das amostras, conforme situações definidas nesta Instrução
Normativa, bem como realizar colheitas aleatórias a qualquer tempo."
(NR)

"Art. 10. ........................................................................
§ 3º Os resultados laboratoriais devem ser emitidos em for-

mulário padronizado pelo MAPA." (NR)
"Art. 28. ..........................................................................
Parágrafo único. Para núcleos de aves com idades múltiplas,

o serviço veterinário oficial pode realizar uma investigação e ava-
liação epidemiológica a fim de verificar se o resultado positivo pode
se restringir a um ou mais galpões do núcleo, bem como as medidas
sanitárias de controle a serem adotadas." (NR)

"Art. 28A. Nos núcleos de aves com idades múltiplas, a
serem investigados conforme parágrafo único do art. 28 desta Ins-
trução Normativa, a fim de verificar se o resultado positivo pode se
restringir a um ou mais galpões do núcleo, devem ser adotados os
seguintes procedimentos:

I - O galpão que apresentou resultado positivo permanece
como positivo até obtenção de 2 (dois) testes com resultados ne-
gativos, com intervalo mínimo de 8 (oito) dias entre as colheitas de
amostras;

II - Os demais galpões do núcleo serão considerados como
positivo até a obtenção de 1 (um) teste com resultado negativo,
devendo ser realizado outro teste com intervalo mínimo de 8 (oito)
dias entre as colheitas de amostras para confirmação do resultado
negativo;

III - As amostras laboratoriais para os testes previstos nos
incisos I e II deste artigo devem ser obtidas com colheita oficial;

IV - O serviço veterinário oficial deve definir a metodologia
das colheitas de amostras dos testes previstos nos incisos I e II deste
artigo;

V - As colheitas de amostras de todos os galpões dos núcleos
devem ser realizadas mensalmente até o abate sanitário ou destruição
das aves alojadas nos galpões que apresentaram resultado positivo,
seguido dos procedimentos de limpeza e desinfecção; e

VI - A critério do DSA, e mediante avaliação epidemio-
lógica, outros procedimentos podem ser adotados.

Parágrafo único. Caso seja administrada antibioticoterapia
nas aves alojadas, devem ser adotados os seguintes procedimentos:

I - os testes previstos nos incisos I e II deste artigo somente
poderão ser realizados após o final do período de carência do prin-
cípio ativo utilizado; e

II - o médico veterinário que realiza o controle sanitário do
estabelecimento avícola deve manter registros demonstrando as datas
inicial e final do tratamento, princípio ativo utilizado e toda a iden-
tificação do produto utilizado, para fins de verificação do serviço
veterinário oficial quando necessário." (NR)

"Art. 31A. A fim de evitar a disseminação da salmonela, o
serviço veterinário oficial pode determinar a realização das seguintes
medidas adicionais de controle:

I - investigação dos núcleos de reprodução, de recria e in-
cubatórios de origem das aves;

II - interdição do núcleo;
III - bloqueio na emissão da GTA; e
IV - medidas adicionais de controle sanitário." (NR)
"Art. 36. ...........................................................................

§ 3º Para cada galpão do núcleo de origem das aves deve ser
emitido um Boletim Sanitário com o resultado do teste laboratorial
correspondente a todo o núcleo, conforme entendimento de núcleo
positivo previsto no caput e parágrafo único do art. 28 desta Instrução
Normativa.

§ 4º Para núcleos de aves com idades múltiplas, que pas-
saram por uma investigação e avaliação epidemiológica a fim de
verificar se o resultado positivo estava restrito a um ou mais galpões
do núcleo, para cada galpão do núcleo de origem das aves deve ser
emitido um Boletim Sanitário com o resultado do teste laboratorial
correspondente ao próprio galpão." (NR)

"Art. 37A. O realojamento com aves nos estabelecimentos
descritos nos incisos de I a IV, do Art. 1º desta Instrução Normativa
somente deve ser permitido após um período de intervalo entre lotes
de no mínimo 20 (vinte) dias, no local onde as aves serão alojadas.

Parágrafo único. O médico veterinário que realiza o controle
sanitário do estabelecimento avícola deve comprovar ao serviço ve-
terinário oficial a realização do intervalo entre lotes, por meio de
registros auditáveis." (NR)

"Art. 37B. Os estabelecimentos avícolas descritos nos incisos
I a IV do art. 1º desta Instrução Normativa que ainda não apre-
sentaram o requerimento para o registro no serviço veterinário es-
tadual, devem fazê-lo em até 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias,
a partir da publicação deste artigo.

§ 1º O médico veterinário que realiza o controle sanitário do
estabelecimento avícola deve entregar uma declaração junto com o
requerimento para o registro atestando que este atende com os re-
quisitos definidos na instrução normativa de registro de estabele-
cimentos avícolas.

§ 2º Após o período definido no caput deste artigo, fica
proibido o alojamento de novas aves em estabelecimentos avícolas
que não tenham apresentado o requerimento para o registro no ser-
viço veterinário estadual.

§ 3º Após a realização da vistoria pelo serviço veterinário
estadual e emissão do Laudo de Inspeção Física e Sanitária, conforme
instrução normativa de registro de estabelecimentos avícolas, aqueles
que não estiverem cumprindo os requisitos estabelecidos na referida
instrução normativa deverão corrigir as não conformidades identi-
ficadas em até 30 (trinta) dias, sendo proibido novos alojamentos
após esse prazo, caso as não conformidades não tenham sido cor-
rigidas." (NR)

"Art. 37C. Fica proibido o alojamento de novas aves em
galpões de corte ou postura comercial que não possuírem tela de
isolamento com malha de medida não superior a 1 (uma) polegada ou
2,54 cm (dois centímetros e cinquenta e quatro milímetros), ou outro
meio que impeça a entrada de pássaros, animais domésticos e sil-
vestres, após 540 (quinhentos e quarenta) dias da publicação deste
artigo.

Parágrafo único. Exclui-se dessa proibição os sistemas de
criação ao ar livre, que utilizam piquetes sem telas na parte superior,
desde que a alimentação e água de bebida estejam obrigatoriamente
fornecidas em instalações providas de proteção ao ambiente externo,
por meio de telas ou outro meio conforme especificação definida no
caput deste artigo." (NR)

"CAPÍTULO VII - DISPOSIÇÕES FINAIS" (NR)
"Art. 40A. Sempre que necessário, o serviço veterinário ofi-

cial pode realizar uma avaliação de risco em situações particulares
não contempladas nessa Instrução Normativa, a fim de adequar os
procedimentos de vigilância epidemiológica e medidas de controle
sanitário nos estabelecimentos avícolas contemplados por esta Ins-
trução Normativa." (NR)

Art. 3º Excluir o inciso II do art. 6º; o inciso IV do art. 20;
o incisos I, II e parágrafo único do art. 23; o Parágrafo único do art.
30; o art. 33 e o art. 34 da Instrução Normativa nº 10, de 11 de abril
de 2013.

Art. 4º Fica revogado o Art. 86 da Instrução Normativa SDA
nº 20, de 21 de outubro de 2016.

Art. 5º A reprodução integral da Instrução Normativa nº 10,
de 11 de abril de 2013, consolidada com as suas alterações, será
republicada no Diário Oficial da União.

Art. 6º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de
sua publicação.

LUIS EDUARDO PACIFICI RANGEL

DEPARTAMENTO DE SANIDADE VEGETAL

RESOLUÇÃO No- 3, DE 2 DE MARÇO DE 2017

O Diretor do Departamento de Sanidade Vegetal, de acordo
as atribuições que lhe confere o art. 23 do Anexo I do Decreto nº
8.852, de 20 de setembro de 2016, considerando o art. 3º da Instrução
Normativa nº 28, de 24 de agosto de 2016, a Portaria nº 215, de 27
de abril de 2001, e o que consta do Processo nº 21028.012127/2016-
17, resolve:
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§ 2º. Na hipótese de que trata o inciso II do caput deste
artigo, fica vedada a cobrança de preço público para o arquivamento
do ato.

Art. 2º. Nos atos posteriores ao enquadramento ou reen-
quadramento, a empresa deverá acrescentar ao nome empresarial a
expressão ou partícula designativa de seu porte.

Parágrafo único. Caso o enquadramento seja efetuado no
momento da constituição, no ato constitutivo, o nome empresarial já
poderá conter a respectiva partícula designativa do porte.

Art. 3º A comprovação da condição de microempresa ou
empresa de pequeno porte será efetuada mediante certidão expedida
pela Junta Comercial.

Art. 4º As microempresas e empresas de pequeno porte estão
desobrigadas da realização de reuniões e assembleias em qualquer das
situações previstas na legislação civil, as quais serão substituídas por
deliberação representativa do primeiro número inteiro superior à me-
tade do capital social, salvo:

I - disposição contratual em contrário;

II - exclusão de sócio por justa causa.

Art. 5º As microempresas ou empresas de pequeno porte são
dispensadas da publicação de qualquer ato societário.

Art. 6º É dispensado o visto de advogado nos atos cons-
titutivos das microempresas e das empresas de pequeno porte.

Art. 7º A transformação não altera a condição de microem-
presa ou empresa de pequeno porte, exceto no caso em que, em
função do ato, incorra numa das vedações relacionadas no art. 3º, § 4º
da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Art. 8º A fim de maior rapidez e segurança ao registro, as
Juntas Comerciais poderão adotar o recebimento dos documentos
exigidos por esta Instrução Normativa por meio eletrônico, utili-
zando-se de assinatura digital, emitida por entidade credenciada pela
infraestrutura de chaves públicas brasileira (ICP-Brasil).

Art. 9º Esta Instrução entra em vigor em 60 (sessenta) dias
da data de sua publicação.

CONRADO VITOR LOPES FERNANDES

INSTRUÇÃO NORMATIVA No- 37, DE 2 DE MARÇO DE 2017

Altera a Instrução Normativa DREI nº 19,
de 5 de dezembro de 2013 e dá outras pro-
vidências.

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE REGISTRO
EMPRESARIAL E INTEGRAÇÃO - DREI, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 4o da Lei no 8.934, de 18 de novembro de 1994,
o art. 4º do Decreto nº 1.800, de 30 de janeiro de 1996, e o art. 17 do
Anexo I do Decreto nº 8.579, de 26 de novembro de 2015, e

Considerando as disposições contidas no art. 32, inciso II,
alínea "b", da Lei nº 8.934, de 18 de novembro de 1994; no art. 32,
inciso II, alínea "f", do Decreto nº 1.800, de 30 de janeiro de 1996; e
nos artigos 265 a 279, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976;

Considerando a necessidade de disciplinar e uniformizar os
procedimentos referentes ao arquivamento de constituição, alteração e
extinção de grupo de sociedades e de consórcio, resolve:

Art. 1º. O art. 6º da Instrução Normativa DREI nº 19, de 5 de
dezembro de 2013, passa a vigorar com a seguinte alteração:

"Art. 6º......................................................................................
..........................................................................................................

I - identificação e qualificação completa das consorciadas e
de seus representantes legais, com indicação da sociedade líder
responsável pela representação do consórcio perante terceiros.

II - a designação do consórcio, se houver;

III - o empreendimento que constitua o objeto do consórcio;

IV - a duração, endereço e foro;

V - a definição das obrigações e responsabilidades de cada
sociedade consorciada e das prestações específicas;

VI - normas sobre recebimento de receitas e partilha de
resultados;

VII - normas sobre administração do consórcio, contabi-
lização, e taxa de administração, se houver;

VIII - forma de deliberação sobre assuntos de interesse co-
mum, com o número de votos que cabe a cada consorciado;

IX - contribuição de cada consorciado para as despesas co-
muns, se houver.

§ 1º São competentes para aprovação do contrato de consórcio:

I - nas sociedades anônimas:

a) O Conselho de Administração, quando houver, salvo dis-
posição estatutária em contrário;

b) A assembleia geral, quando inexistir o Conselho de Ad-
ministração.

II - nas sociedades contratuais: os sócios, por deliberação
majoritária;

III - nas sociedades em comandita por ações: a assembleia geral.

§ 2º O ato que aprovou o contrato de consórcio deverá ser
arquivado no órgão de registro da sede das consorciadas, con-
forme as formalidades de sua natureza jurídica."

Art. 2º. O art. 7º da Instrução Normativa DREI nº 19, de 5 de
dezembro de 2013, passa a vigorar acrescido do inciso V:

"Art. 7º .....................................................................................
..........................................................................................................

V - O ato que aprovou o contrato do consórcio de todas as
consorciadas envolvidas registrado conforme o § 2º do artigo
a n t e r i o r. "

Art. 3º. A Instrução Normativa DREI nº 19, de 5 de de-
zembro de 2013 passa a vigorar acrescida do seguinte artigo 8º-A:

"Art. 8º-A Os atos de constituição, alteração e extinção de
consórcios públicos não estão sujeitos a arquivamento nas Juntas
Comerciais."

Art. 4º. Esta Instrução entra em vigor em 60 (sessenta) dias
da data de sua publicação.

CONRADO VITOR LOPES FERNANDES

INSTRUÇÃO NORMATIVA No- 38, DE 2 DE MARÇO DE 2017

Altera os Manuais de Registro de Empre-
sário Individual, Sociedade Limitada, Em-
presa Individual de Responsabilidade Limi-
tada - EIRELI, Cooperativa e Sociedade
Anônima aprovados pela Instrução Norma-
tiva nº 10, de 5 de dezembro de 2013.

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE REGISTRO
EMPRESARIAL E INTEGRAÇÃO - DREI, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 4º da Lei nº 8.934, de 18 de novembro de 1994,
art. 4º do Decreto nº 1.800, de 30 de janeiro de 1996, e o art. 8º,
inciso VI, do Anexo I, do Decreto nº 8.579, de 26 de novembro de
2015, e

Considerando outras disposições contidas na Lei Comple-
mentar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, na Lei nº 10.406, de 10
de janeiro de 2002, na Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, na
Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971, na Lei nº 8.934, de 18 de
novembro de 1994, no Decreto nº 1.800, de 30 de janeiro de 1996 e
demais legislação correlata, resolve:

Art. 1º Os manuais de registro de empresário individual,
sociedade limitada, empresa individual de responsabilidade limitada -

EIRELI, cooperativa e sociedade anônima, de observância obri-
gatória pelas Juntas Comerciais na prática de atos de registro nele
regulados, aprovados pela Instrução Normativa nº 10, de 5 de de-
zembro de 2013, passam a vigorar conforme disponibilizados no sítio
do Departamento de Registro Empresarial e Integração - DREI
h t t p : / / d r e i . s m p e . g o v. b r / .

Art. 2º Os seguintes formulários, cuja apresentação é ne-
cessária de acordo com o que dispõe os Manuais de Registro, estarão
disponíveis no sítio eletrônico do Departamento de Registro Em-
presarial e Integração - DREI, na rede mundial de computadores:

I - Requerimento / Capa de Processo;

II - Requerimento de Empresário; e

III - Ficha de Cadastro Nacional (FCN).

Art. 3º Esta Instrução entra em vigor em 60 (sessenta) dias
da data de sua publicação.

CONRADO VITOR LOPES FERNANDES

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

PORTARIA No- 90, DE 2 DE MARÇO DE 2017

Delega competência à Secretária-Geral de

Administração para os fins que especifica.

A ADVOGADA-GERAL DA UNIÃO, no uso das atri-

buições que lhe confere o art. 4o, inciso I, da Lei Complementar no

73, de 10 de fevereiro de 1993,

Considerando o disposto no § 2o do artigo 2o da Portaria

MPDG No 28, de 16 de fevereiro de 2017, resolve:

Art. 1o Subdelegar à Secretária-Geral de Administração e, em

seus impedimentos legais, ao respectivo substituto, a competência

para autorizar, por ato fundamentado e considerando aspectos de

relevância e urgência, excepcionalidades pontuais quanto à suspensão

de novas contratações relativas aos incisos IV e V do artigo 2o da

Portaria MPDG Nº 28, de 16 de fevereiro de 2016, respeitados os

limites fixados no Anexo II do referido ato normativo.

Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

GRACE MARIA FERNANDES MENDONÇA

Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento

.

SECRETARIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA

INSTRUÇÃO NORMATIVA No- 8,
DE 17 DE FEVEREIRO DE 2017

O SECRETARIO DE DEFESA AGROPECUARIA DO MI-
NISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMEN-
TO, no uso da atribuição que lhe conferem os arts. 17 e 53 do Anexo
I do Decreto nº 8.701, de 31 de março de 2016, tendo em vista o
disposto no Decreto nº 24.548, de 3 de julho de 1934, no Decreto nº
5.741, de 30 de março de 2006, e o que consta do Processo nº
21000.008068/2017-63, resolve:

Art. 1º Alterar os incisos I, II e IV do art. 1º; o parágrafo
único do art. 4º; o art. 7º; o art. 8º; o art. 9º; o art. 10; o art. 12; art.
13; os incisos I, II e o Parágrafo único do art. 19; o caput e os incisos
II e III do art. 20; o caput do art. 23; o art. 30; os incisos I, II e III
do art. 31; os incisos I e IV do art. 36; o capítulo VI; e o inciso I do
art. 38 da Instrução Normativa nº 10, de 11 de abril de 2013, que
passam a vigorar com as seguintes redações:

"Art. 1º ......................................................................
I - estabelecimentos avícolas de corte e de postura comercial

não adequados aos procedimentos de registro, de acordo com a le-
gislação vigente;

II - estabelecimentos avícolas de postura comercial com gal-
pões do tipo californiano, clássico ou modificado, sem telas;

.................................................................................
IV - estabelecimentos avícolas de criação de outras aves, à

exceção de ratitas, não adequados aos procedimentos de registro, de
acordo com a legislação vigente, destinados à produção de carne e
ovos para consumo ou destinados à produção de ovos férteis e aves
vivas desta categoria;" (NR)

"Art. 4º ..............................................................................
Parágrafo único. Excluem-se dessa exigência de vigilância

epidemiológica para Salmonella Enteritidis, Salmonella Typhimu-
rium, Salmonella Gallinarum e Salmonella Pullorum quando as aves
de um dia e ovos férteis forem provenientes de granjas de reprodução
certificadas como livres para estes agentes patogênicos e vacinadas
para a doença de Newcastle." (NR)

"Art. 7º Para diagnóstico de salmonelas, podem ser utilizadas
as seguintes técnicas laboratoriais:

I - detecção do agente por isolamento em meio de cultura;
II - detecção do agente por métodos moleculares;
III - identificação antigênica do agente; e
IV - identificação do agente por métodos moleculares."

(NR)
"Art. 8º O serviço veterinário oficial pode determinar a rea-

lização de colheitas aleatórias a qualquer tempo nos estabelecimentos
avícolas abrangidos por esta Instrução Normativa, bem como o au-
mento do número e tipo de amostras a serem colhidas e o número de
galpões a serem amostrados para salmonelas, com base nos seguintes
critérios:
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MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E 

ABASTECIMENTO GABINETE DO MINISTRO 

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 56, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2007 
 

O MINISTRO DE ESTADO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, no uso da 

atribuição que lhe confere o art. 2º, do Decreto nº 5.741, de 30 de março de 2006, tendo em vista o 
disposto no Regulamento do Serviço de Defesa Sanitária Animal, aprovado pelo Decreto nº 24.548, 
de 3 de julho de 1934, e o que consta dos Processos nos 21000.008132/2005-72 e 
21000.008133/2005-17, resolve: 

 

.Art. 1º Estabelecer os PROCEDIMENTOS PARA REGISTRO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE 
DE 

ESTABELECIMENTOS AVÍCOLAS DE REPRODUÇÃO E COMERCIAIS, na forma dos anexos 
desta Instrução Normativa. 

 

Art. 1º Estabelecer os PROCEDIMENTOS PARA REGISTRO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE 
DE ESTABELECIMENTOS AVÍCOLAS DE REPRODUÇÃO, COMERCIAIS e de ENSINO ou 
PESQUISA, na forma dos anexos desta Instrução Normativa. 

 

.Art. 2º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 
 

.Art. 3º Fica revogada a Instrução Normativa MAPA nº 4, de 30 de dezembro de 

1998. REINHOLD STEPHANES 

ANEXO I 

 

PROCEDIMENTOS PARA REGISTRO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE 
ESTABELECIMENTOS AVÍCOLAS DE REPRODUÇÃO E COMERCIAIS 

 

CAPÍTULO I 
 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

Art. 1º A presente Instrução Normativa define os procedimentos para o registro, a fiscalização e o 
controle sanitário dos Estabelecimentos Avícolas de Reprodução e Comerciais, com exceção à 
criação de ratitas. 

 

Art. 1º A presente Instrução Normativa define os procedimentos para o registro, a fiscalização e o 
controle sanitário dos Estabelecimentos Avícolas de Reprodução, Comerciais e de Ensino ou 
Pesquisa, com exceção à criação de ratitas. 

 

Parágrafo único. Excluem-se da obrigatoriedade do registro os estabelecimentos avícolas que possuam 
até 1.000 (mil) aves, desde que as aves, seus produtos e subprodutos sejam destinados a comércios 
locais intramunicipais e municípios adjacentes.(Acrescentado pela Instrução Normativa 

36/2012/MAPA) 
 

Art. 2º Para fins de registro e fiscalização, os estabelecimentos avícolas de reprodução serão 
classificados segundo sua finalidade, de acordo com as espécies de produção - galinhas, marrecos, 
patos e perus, nas seguintes categorias: 

 

I - ESTABELECIMENTO DE LINHA PURA: granja ou núcleo de seleção genética de 
reprodutoras primárias, importadora, exportadora e produtora de ovos férteis para produção de 
bisavós; 
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II - ESTABELECIMENTO BISAVOSEIRO: granja ou núcleo de bisavós, importadora, 
exportadora e produtora de ovos férteis para produção de avós; 

 

III - ESTABELECIMENTO AVOSEIRO: granja ou núcleo de avós, importadora, 
exportadora e produtora de ovos férteis para produção de matrizes. (Redação dada pelo(a) 
Instrução Normativa 59/2009/MAPA) 

 

  Redação(ões) Anterior(es) 
 

IV - ESTABELECIMENTO MATRIZEIRO: granja ou núcleo de matrizes, importadora, 
exportadora e produtora de ovos férteis para produção de aves comerciais de corte ou de postura 
comercial; 
 

V - ESTABELECIMENTO MATRIZEIRO DE RECRIA: granja ou núcleo de recria de matrizes de 1 
dia produtoras de aves comerciais de corte e postura; 

 

VI - ESTABELECIMENTO DE RECRIA: granja ou núcleo de recria de pintinhas de 1 dia de 
postura comercial até 20 semanas de idade; 

 

VII - ESTABELECIMENTO INCUBATÓRIO DE GRANJAS DE LINHA PURA: estabelecimento 

importador, exportador e produtor de aves de 1(um) dia para produção de bisavós; 
 

VIII - ESTABELECIMENTO INCUBATÓRIO DE BISAVOSEIRO: estabelecimento 
importador, exportador e produtor de aves de 1 dia para produção de avós; 

 

IX - ESTABELECIMENTO INCUBATÓRIO DE AVOSEIRO: estabelecimento importador, 
exportador e produtor de aves de 1 dia para produção de matrizes; 

 

X - ESTABELECIMENTO INCUBATÓRIO DE MATRIZEIROS: estabelecimento 
importador, exportador e produtor de aves de 1 dia de aves de corte e postura comerciais; 

 

XI - ESTABELECIMENTO PRODUTOR DE AVES E OVOS LIVRES DE PATÓGENOS - SPF; 
 

XII - ESTABELECIMENTO PRODUTOR DE OVOS CONTROLADOS PARA PRODUÇÃO 
DE VACINAS INATIVADAS; 

 

XIII - ESTABELECIMENTO PARA CLASSIFICAÇÃO, SELEÇÃO E ARMAZENAMENTO DE 

OVOS FÉRTEIS: estabelecimento avícola que recebe ovos férteis provenientes de 
estabelecimentos matrizeiros para fins de classificação, seleção e armazenamento. 
(Acrescentado(a) pelo(a) Instrução Normativa 59/2009/MAPA) 

 

Art. 3º Para fins de registro e fiscalização, os ESTABELECIMENTOS AVÍCOLAS COMERCIAIS 
serão classificados quanto à finalidade em três categorias: 

 

Art. 3º Para fins de registro e fiscalização, os ESTABELECIMENTOS AVÍCOLAS COMERCIAIS 
serão classificados nas seguintes categorias: 

 

I - ESTABELECIMENTO DE AVES COMERCIAIS DE CORTE: estabelecimento de exploração de 
aves comerciais para produção de galinhas (Gallus gallus domesticus) e perus (Meleagris gallopavo) 
para abate; 

 

II - ESTABELECIMENTO DE POSTURA COMERCIAL: estabelecimento de exploração de 
aves comerciais para produção de ovos de galinhas (Gallus gallus domesticus) para consumo; 

 

III - ESTABELECIMENTO DE CRIAÇÃO DE OUTRAS AVES NÃO CONTEMPLADAS NAS 

DEFINIÇÕES ANTERIORES, À EXCEÇÃO DE RATITAS: estabelecimentos destinados à produção 
de carne e ovos para consumo ou ovos férteis e aves vivas que possam ser destinadas ao consumo 
humano. (Redação dada pela Instrução Normativa 36/2012/MAPA) 
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Redações Anteriores 

 

III - ESTABELECIMENTO DE CRIAÇÃO DE OUTRAS AVES NÃO CONTEMPLADAS NAS 
DEFINIÇÕES DE ESTABELECIMENTOS AVÍCOLAS ANTERIORES, À EXCEÇÃO DE 
RATITAS: estabelecimentos destinados à produção de carne e ovos para consumo ou destinados à 
produção de ovos férteis e aves vivas desta categoria. 

 

IV - ESTABELECIMENTOS DE CRIAÇÃO DE AVES ORNAMENTAIS: granjas, núcleos ou 
incubatórios destinados a produção e comercialização de ovos férteis ou aves vivas com finalidade 
ornamental, aplicáveis às: galinhas, codornas, perus, patos, marrecos, gansos, faisões e galinhas 
d`angola. 

 

 Art. 3º-A. Para fins de registro e fiscalização, os ESTABELECIMENTOS DE ENSINO OU 
PESQUISA   são compreendidos pelas granjas, núcleos ou incubatórios destinados ao ensino ou 
pesquisa. 

 

Parágrafo único. Os estabelecimentos de que trata o caput deste artigo devem adotar as mesmas 
exigências estabelecidas para os estabelecimentos avícolas comerciais descritas nesta Instrução 
Normativa, e deverão adequar-se aos procedimentos de registro junto aos Órgãos Estaduais de 
Defesa Sanitária Animal, no prazo máximo de 1 (um) ano após a publicação desta Instrução 
Normativa. 

 

Art. 4º Os estabelecimentos avícolas de reprodução e comerciais poderão epidemiologicamente 
ser formados por: 

 

I - núcleo: unidade física de produção avícola, composta por um ou mais galpões, que alojam um 
grupo de aves da mesma espécie e idade. Os núcleos devem possuir manejo produtivo comum e 
devem ser isolados de outras atividades de produção avícola por meio de utilização de barreiras 
físicas naturais ou artificiais; 

 

II - granja: unidade física de produção avícola que aloja um grupo de aves da mesma espécie. As 
granjas devem ser submetidas a manejo produtivo comum e devem ser isolados de outras atividades 
de produção avícola por barreiras físicas naturais ou artificiais, composto por um ou mais núcleos de 

produção. 

 

Parágrafo único. Exclui-se da exigência de mesma idade os núcleos de postura 
comercial.(Acrescentado pela Instrução Normativa 36/2012/MAPA) 
 

§ 1º Exclui-se da exigência de mesma idade os núcleos de postura comercial, de criação de aves 
ornamentais e de ensino ou de pesquisa.  

 

§ 2º Para ESTABELECIMENTOS DE CRIAÇÃO DE AVES ORNAMENTAIS, o órgão de registro 
pode admitir mais de uma espécie de aves nos estabelecimentos avícolas, desde que em núcleos 
distintos e mediante um parecer técnico do Comitê de Sanidade Avícola Estadual - COESA ou do 
próprio órgão responsável pelo registro, baseado em avaliação do risco sanitário envolvido e 
definição de medidas sanitárias compensatórias.  

 

§ 3º Para ESTABELECIMENTOS DE ENSINO OU PESQUISA, o órgão de registro pode admitir 
mais de uma espécie de aves nos estabelecimentos avícolas, mediante um parecer técnico do Comitê 
de Sanidade Avícola Estadual - COESA ou do próprio órgão responsável pelo registro, baseado em 
avaliação do risco sanitário envolvido e definição de medidas sanitárias compensatórias. 

 

Art. 5º Estabelecimento avícola preexistente é o criatório avícola cujo projeto de construção foi 
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pré-aprovado pelo Serviço Veterinário Oficial, antes 6 de dezembro de 2007. (Redação dada 
pelo(a) Instrução Normativa 59/2009/MAPA) 

 

  Redação(ões) Anterior(es) 
 

Art. 6º As aves e o material genético alojado nos Estabelecimentos Avícolas descritos nesta 
Instrução Normativa deverão provir de estabelecimentos registrados e monitorados sanitariamente 
pelo MAPA. 

 

CAPÍTULO II 
 

DO REGISTRO DOS ESTABELECIMENTOS AVÍCOLAS 
 

Art. 7º Os estabelecimentos avícolas de reprodução, descritos no art. 2º deste Anexo, serão registrados 
no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA. 

 

Parágrafo único. Os Estabelecimentos Avícolas de Reprodução preexistentes à publicação desta 
Instrução Normativa deverão adequar-se aos procedimentos de registro junto ao MAPA no prazo 
máximo de 1 (um) ano. 

 

 

Nota: Prazo prorrogado(a) por 1 ano pelo(a) Instrução Normativa 61/2008/MAPA 
 

 

Art. 8º Os Órgãos Estaduais de defesa sanitária animal dos estados participantes do Programa 
Nacional de Sanidade Avícola farão o registro dos estabelecimentos avícolas comerciais descritos no 
art. 3º deste Anexo. 

 

Parágrafo único. (Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa 59/2009/MAPA) 
 

  Redação(ões) Anterior(es) 

 

Art. 8º Os Órgãos Estaduais de Defesa Sanitária Animal farão o registro dos estabelecimentos 
avícolas comerciais e de ensino ou pesquisa, descritos no art. 3o e art. 3º-A, deste Anexo. 

 

§ 1º Igualmente serão registrados nos Órgãos Estaduais de Defesa Sanitária Animal de que trata o 
caput deste artigo os estabelecimentos de recria de que trata o art. 2º, inciso VI, desde que realizem 
recria de postura de aves de postura para alojamento próprio, podendo a fase de produção ser 
realizada na mesma propriedade ou em outra, porém do mesmo proprietário, e que as aves não 
sofram trânsito interestadual. (Acrescentado(a) pelo(a) Instrução Normativa 59/2009/MAPA) 

 

§ 2º Os estabelecimentos avícolas comerciais preexistentes deverão adequar-se aos 
procedimentos de registro, junto aos Órgãos Estaduais de Defesa Sanitária Animal, até 6 de 
dezembro de 2012. (Acrescentado(a) pelo(a) Instrução Normativa 59/2009/MAPA) 

 

Art. 9º Para a realização do seu registro, os estabelecimentos avícolas deverão estar cadastrados na 
unidade de atenção veterinária local do serviço estadual de defesa sanitária animal, e seus 
proprietários deverão apresentar os seguintes documentos ao órgão responsável pelo 
registro:(Redação dada pela Instrução Normativa 36/2012/MAPA) 

 

   
Redações Anteriores 

 

I - requerimento de solicitação ao órgão de registro, na forma do Anexo III ou III-A desta 
Instrução Normativa, conforme o caso; 
 

II - (Revogado pela Instrução Normativa 36/2012/MAPA) 
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   Redações 
Anteriores 

 

a) - (Revogado pela Instrução Normativa 36/2012/MAPA) 
 

   Redações 
Anteriores 

 

b) - (Revogado pela Instrução Normativa 36/2012/MAPA) 
 

   Redações 
Anteriores 

 

c) - (Revogado pela Instrução Normativa 36/2012/MAPA) 
 

   Redações 
Anteriores 

 

III - (Revogado pela Instrução Normativa 36/2012/MAPA) 
 

   Redações 
Anteriores 

 

a) - (Revogado pela Instrução Normativa 36/2012/MAPA) 
 

   Redações 
Anteriores 

 

b) - (Revogado pela Instrução Normativa 36/2012/MAPA) 
 

   Redações 
Anteriores 

 

c) - (Revogado pela Instrução Normativa 36/2012/MAPA) 
 

   Redações 
Anteriores 

 

d) - (Revogado pela Instrução Normativa 36/2012/MAPA) 
 

   Redações 
Anteriores 

 

IV - declaração do médico veterinário como responsável técnico pelo controle sanitário do 
estabelecimento avícola;(Redação dada pela Instrução Normativa 36/2012/MAPA) 

 

   Redações 
Anteriores 

 

V - planta de localização da propriedade ou outro instrumento, a critério do Serviço Veterinário Oficial 
responsável pelo registro, capaz de demonstrar as instalações, estradas, cursos d'água, propriedades 
limítrofes e suas respectivas atividades; (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa 59/2009/MAPA) 

 

  Redação(ões) Anterior(es) 
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VI - planta baixa das instalações do estabelecimento ou outro instrumento, a critério do Serviço 
Veterinário Oficial responsável pelo registro, capaz de demonstrar toda a infraestrutura instalada; 
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa 59/2009/MAPA) 

 

  Redação(ões) Anterior(es) 
 

VI - (Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa 59/2009/MAPA) 
 

  Redação(ões) Anterior(es) 
 

VII - Memorial descritivo das medidas higiênico-sanitárias e de biossegurança que serão adotadas pelo 
estabelecimento avícola e dos processos tecnológicos, contendo descrição detalhada do seguinte: 

 

a) manejo adotado; 
 

b) localização e isolamento das instalações; 
 

c) barreiras naturais; 
 

d) barreiras físicas; 
 

e) controle do acesso e fluxo de trânsito; 
 

f) cuidados com a ração e água; 
 

g) programa de saúde avícola; 
 

h) plano de contingência; 
 

i) plano de capacitação de pessoal; 
 

j) - (Revogado pela Instrução Normativa 36/2012/MAPA) 
 

   Redações 
Anteriores 

 

l) plano descritivo da rastreabilidade de ovos incubados e destinação de ovos não incubáveis, exigido 
apenas para incubatórios e produtores de aves e ovos SPF e produtores de ovos controlados para produção 
de vacinas inativadas; 

 

VIII - documento comprobatório da qualidade microbiológica da água de consumo das aves, conforme os 
padrões definidos pelas legislações vigentes.(Redação dada pela Instrução Normativa 36/2012/MAPA) 

 

   Redações 
Anteriores 

 

§ 1º Para o registro dos estabelecimentos avícolas de reprodução, deverá ser anexado à documentação 
listada nos incisos I, IV, V, VI, VII e VIII deste artigo o Laudo de Inspeção Física e Sanitária emitido por 
Fiscal Federal Agropecuário - FFA com anuência do Serviço de Saúde Animal e do Serviço de 
Fiscalização de Insumos Pecuários, da Superintendência Federal de Agricultura - SFA na Unidade da 
Federação onde se localiza o estabelecimento, conforme o Anexo IV desta Instrução Normativa.(Redação 
dada pela Instrução Normativa 36/2012/MAPA) 

 

   Redações 
Anteriores 

 

§ 2º Para o registro dos estabelecimentos avícolas comerciais, deverá ser anexado à documentação listada 
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nos incisos I, IV, V, VI, VII e VIII deste artigo o Laudo de Inspeção Física e Sanitária, emitido por 
Médico Veterinário Oficial do serviço estadual de defesa sanitária animal, conforme o Anexo IV-A desta 
Instrução Normativa.(Redação dada pela Instrução Normativa 36/2012/MAPA) 

 

   
Redações Anteriores 

 

§ 3º Após a emissão de certidão de registro do estabelecimento avícola, na forma do Anexo V desta 
Instrução Normativa, este deverá ficar disponível para a fiscalização no estabelecimento. 

 

§ 4º Os estabelecimentos avícolas de reprodução e comerciais deverão comunicar ao órgão emissor do 
registro, num prazo máximo de 30 (trinta) dias, a mudança de responsável técnico, apresentando a 
documentação correspondente do respectivo sucessor. 

 

§ 5º Toda mudança de endereço, nome empresarial ou ampliações de estrutura física, bem como a 
alienação ou o arrendamento do Estabelecimento, deverá ser obrigatoriamente atualizada no órgão de 
registro, por meio de: 

 

I - apresentação de requerimento solicitando a atualização da situação cadastral; 
 

II - apresentação de cópia do novo contrato social de organização do estabelecimento avícola ou 
do contrato de arrendamento; e 

 

III - realização de inspeção da área física e do controle higiênico-sanitário realizada pelo 
órgão responsável pelo registro. 

 

§ 5° Toda mudança documental deverá ser obrigatoriamente atualizada no órgão de registro, por meio 
de apresentação de requerimento solicitando a atualização da situação cadastral e demais documentos 
necessários segundo a avaliação do Serviço Veterinário Oficial - SVO. 

 

§ 6° Toda mudança de localização do estabelecimento ou ampliações de estruturas físicas deverão ser 
obrigatoriamente atualizadas no órgão de registro, por meio de apresentação de requerimento 
solicitando a atualização da situação cadastral e realização de inspeção da área física e do controle 
higiênico-sanitário, pelo órgão responsável pelo registro. 

 

 

CAPÍTULO III 
 

DA FISCALIZAÇÃO 
 

Art. 10. Os Estabelecimentos Avícolas de que trata esta Instrução Normativa devem estar localizados em 
área não sujeita a condições adversas que possam interferir na saúde e bem-estar das aves ou na qualidade 
do produto, devendo ser respeitadas as seguintes distâncias mínimas entre o estabelecimento avícola e 
outros locais de risco sanitário: 

 

I - 3km (três quilômetros) entre um estabelecimento avícola de reprodução e abatedouros de 
qualquer finalidade, fábrica de ração, outros estabelecimentos avícolas de reprodução ou comerciais; 

 

II - limites internos do estabelecimento avícola produtor de ovos e aves SPF e produtor de 
ovos controlados para produção de vacinas inativadas: 

 

a) 500 m (quinhentos metros) entre os núcleos de diferentes idades, entre galpões de recria e produção 
e do núcleo à estrada vicinal, rodovia estadual ou federal; 

 

b) 200 m (duzentos metros) entre os núcleos e os limites periféricos da 

propriedade; 
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III - limites internos de outros estabelecimentos avícolas de reprodução: 

a) 200 m (duzentos metros) entre os núcleos e os limites periféricos da propriedade; 
 

b) 300 m (trezentos metros) entre os núcleos. 
 

§ 1º Na hipótese da existência de laboratório no estabelecimento de que trata este artigo, este deve estar 
localizado fisicamente fora da cerca de isolamento dos núcleos de produção. (Redação dada pelo(a) 
Instrução Normativa 59/2009/MAPA) 

 

  Redação(ões) Anterior(es) 

 

§ 2º - (Revogado pela Instrução Normativa 36/2012/MAPA) 
 

  Redação(ões) Anterior(es) 
 

§ 3º Ficam excluídos das exigências descritas nos incisos I e III, deste artigo, os 
estabelecimentos descritos no § 1º, do art. 8º (Acrescentado(a) pelo(a) Instrução Normativa 
59/2009/MAPA) 

 

Art. 10-A. Quando da instalação de novos estabelecimentos avícolas comerciais ou de reprodução, a 
menos de 3 km (três quilômetros) de outro estabelecimento de reprodução preexistente classificados nos 
incisos IV, V, VI, X, XII e XIII do art. 2º do Anexo I desta Instrução Normativa, o órgão responsável 
pelo registro poderá admitir alterações nas distâncias mínimas mencionadas no art. 10 desta Instrução 
Normativa, observado o seguinte:(Acrescentado pela Instrução Normativa 36/2012/MAPA) 

 

I - parecer técnico do Comitê de Sanidade Avícola Estadual - COESA, baseado em avaliação do 
risco sanitário envolvido;(Acrescentado pela Instrução Normativa 36/2012/MAPA) 

 

II - os novos estabelecimentos comerciais deverão adotar as mesmas exigências para o registro dos 
estabelecimentos de reprodução, previstas no inciso III do art. 10, e o caput e o § 1º e do art. 11 do 
Anexo I desta Instrução Normativa;(Acrescentado pela Instrução Normativa 36/2012/MAPA) 

 

III - fica vedada a concessão do registro para novos estabelecimentos avícolas comerciais ou de 
reprodução a menos de 3 km (três quilômetros) de estabelecimentos de reprodução preexistentes 
classificados nos incisos I, II, III, VII, VIII, IX e XI do art. 2º do Anexo I desta Instrução Normativa; 
e (Acrescentado pela Instrução Normativa 36/2012/MAPA) 

 

IV - a ampliação de estabelecimentos comerciais instalados a menos de 3 km (três quilômetros) de 
estabelecimentos de reprodução, quando resultar no aumento da capacidade de alojamento, estará 
sujeita aos mesmos procedimentos descritos neste artigo.(Acrescentado pela Instrução Normativa 
36/2012/MAPA) 

 

Art. 10-B. Para o registro de estabelecimentos avícolas preexistentes que não atenderem as distâncias 
mencionadas no art. 10 do Anexo I desta Instrução Normativa, o órgão responsável pelo registro 
poderá admitir alterações nas distâncias mínimas, observando o parecer técnico do COESA, baseado 
em avaliação do risco sanitário envolvido.(Acrescentado pela Instrução Normativa 36/2012/MAPA) 

 

Art. 10-C. Quando do registro e ampliação de novos estabelecimentos avícolas ou preexistentes, o 
órgão responsável pelo registro poderá admitir alterações nas distâncias mínimas previstas no art. 10 
desta Instrução Normativa, mediante um parecer técnico do Comitê de Sanidade Avícola Estadual - 
COESA ou do órgão responsável pelo registro, baseado em avaliação do risco sanitário envolvido, nas 
seguintes situações:  

 

I - quando da instalação ou ampliação de estabelecimentos avícolas de reprodução, a menos de 3 km 
(três) quilômetros de outros estabelecimentos de reprodução, comerciais, ensino ou pesquisa, 
abatedouros ou fábricas de ração já instalados; e  
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II - quando da instalação ou ampliação de estabelecimentos avícolas comerciais e de ensino ou pesquisa 
a menos de 3 km (três quilômetros) de outro estabelecimento de reprodução já instalado. 

 

Parágrafo único. Exclui-se a necessidade de avaliação de risco para o registro ou ampliação de 
estabelecimento avícola comercial e de ensino ou pesquisa instalado anteriormente ao estabelecimento 
avícola de reprodução que estiver a menos de 3 (três) km, desde que possua cadastro ativo no SVO que 
comprove seu funcionamento anterior à instalação do estabelecimento de reprodução. 

 

Art. 11. Os estabelecimentos avícolas de reprodução serão construídos de modo que as superfícies 
interiores dos seus galpões permitam a limpeza e desinfecção, que o piso seja em alvenaria, e que os 
galpões sejam providos de proteção ao ambiente externo, com instalação de telas com malha de medida 
não superior a 1 (uma) polegada ou 2,54 cm (dois centímetros e cinquenta e quatro milímetros), à 
prova da entrada de pássaros, animais domésticos e silvestres. (Redação dada pelo(a) Instrução 
Normativa 59/2009/MAPA) 

 

  Redação(ões) Anterior(es) 
 

§ 1º Os estabelecimentos avícolas de reprodução deverão possuir cerca de isolamento de no mínimo 1 m 
(um metro) de altura em volta do galpão ou do núcleo, com afastamento mínimo de 10 m (dez metros), 
de forma a evitar a passagem de animais domésticos, não sendo permitido o trânsito e a presença de 
animais de outras espécies no interior dos núcleos. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa 
59/2009/MAPA) 

 

  Redação(ões) Anterior(es) 
 

§ 2º Os estabelecimentos avícolas de reprodução, que utilizem galpões fechados com tela de malha 
superior a 1 (uma) polegada ou 2,54 cm (dois centímetros e cinquenta e quatro milímetros), terão até 6 
de dezembro de 2012 para que sejam substituídas suas telas para malha não superior a 1 (uma) polegada 
ou 2,54 cm (dois centímetros e cinquenta e quatro milímetros), devendo, neste período, adotar as outras 
medidas de biossegurança e de manejo previstas nesta Instrução Normativa. (Redação dada pelo(a) 
Instrução Normativa 59/2009/MAPA) 

 

  Redação(ões) Anterior(es) 
 

Art. 12. Os Estabelecimentos Produtores de Ovos e Aves SPF deverão possuir galpões construídos em 
alvenaria, inclusive as suas paredes, de forma a permitir a sua limpeza e desinfecção, dotados de 
sistema de filtração absoluta do ar, com manutenção constante de pressão positiva. 

 

Art. 13. Os Estabelecimentos Produtores de Ovos Controlados para a Produção de Vacinas Inativadas 
deverão possuir cortinas que possibilitem o fluxo de ar unidirecional e sistema que assegure que a 
entrada de ar seja feita por uma única fonte, mediante instalação de dispositivos que permitam o 
monitoramento da qualidade do ar. 

 

Art. 14. As instalações dos Estabelecimentos Avícolas Comerciais deverão ser construídas com 
materiais que permitam limpeza e desinfecção e que os mesmos sejam providos de proteção ao ambiente 
externo, com instalação de telas com malha de medida não superior a 1 (uma) polegada ou 2,54 cm (dois 
centímetros e cinquenta e quatro milímetros), à prova da entrada de pássaros, animais domésticos e 
silvestres. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa 59/2009/MAPA) 

 

  Redação(ões) Anterior(es) 
 

§ 1º Os estabelecimentos de aves comerciais de corte e os estabelecimentos de postura comercial deverão 
possuir cerca de isolamento de no mínimo 1 m (um metro) de altura em volta do galpão ou do núcleo, 
com um afastamento mínimo de 5 m (cinco metros), eficaz para evitar a passagem de animais 
domésticos, não sendo permitido o trânsito e a presença de animais de outras espécies em seu interior. 
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa 59/2009/MAPA) 
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  Redação(ões) Anterior(es) 
 

§ 2º O órgão responsável pelo registro poderá admitir alteração na distância do afastamento da cerca de 
isolamento, prevista no § 1º deste artigo, observando o parecer técnico do COESA, baseado em 
avaliação do risco sanitário envolvido.(Redação dada pela Instrução Normativa 36/2012/MAPA) 

 

   
Redações Anteriores 

 

§ 3º Os estabelecimentos avícolas comerciais preexistentes terão até 6 de dezembro de 2012 para a 
instalação de telas com malha não superior a 1 (uma) polegada ou 2,54 cm (dois centímetros e cinquenta 
e quatro milímetros) nos vãos externos livres dos galpões. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa 
59/2009/MAPA) 

 

  Redação(ões) Anterior(es) 
 

§ 4º Os galpões que utilizem cortinas permanentemente fechadas, ou outro meio que impeça a entrada 
de pássaros ou de outros animais domésticos e silvestres, ficam isentos do uso das telas especificadas no 
caput deste artigo.(Redação dada pela Instrução Normativa 36/2012/MAPA) 

 

  Redação(ões) Anterior(es) 
 

§ 5º Devido à comprovação da inviabilidade técnica, exclui-se da obrigatoriedade de instalação de telas 
os galpões de postura comercial do tipo californiano clássico ou modificado, sendo estes considerados 
galpões de maior suscetibilidade à introdução e disseminação de agentes patogênicos, devendo ser 
aplicadas as seguintes medidas adicionais, visando à mitigação do risco à introdução e disseminação de 
doenças:(Redação dada pela Instrução Normativa 36/2012/MAPA) 

  Redação(ões) Anterior(es) 

 

§ 5º Os galpões de postura comercial do tipo californiano clássico ou modificado sem telas serão 
considerados galpões de maior suscetibilidade à introdução e disseminação de agentes patogênicos, 
devendo ser aplicadas as seguintes medidas adicionais, visando à mitigação do risco à introdução e 
disseminação de doenças: 

 

I - restringir o acesso das aves de vida livre à água no galpão, por meio do uso de 
bebedouros automáticos;(Acrescentado pela Instrução Normativa 36/2012/MAPA) 

 

II - restringir o acesso das aves de vida livre à ração, mediante sua correta estocagem em 
recipientes fechados e adoção de manejo que evite o seu desperdício, como a distribuição da ração 
em menor quantidade e em maior número de vezes durante o dia;(Acrescentado pela Instrução 
Normativa 36/2012/MAPA) 

 

III - manter áreas internas dos galpões e dos núcleos limpas e organizadas, sem resíduos de ração, água 
estagnada, ovos descartados, carcaças de aves entre outros, bem como evitar quaisquer condições que 
possam atrair e servir à formação de ninhos e abrigos às aves e demais animais 
silvestres;(Acrescentado pela Instrução Normativa 36/2012/MAPA) 

 

IV - as instalações das fábricas de ração próprias da granja deverão permitir o controle eficiente 
de roedores, insetos, aves e demais animais domésticos e de vida livre;(Acrescentado pela 
Instrução Normativa 36/2012/MAPA) 

 

V - adotar medidas que visem à dessecação rápida das fezes e controle de vazamentos dos 
bebedouros, evitando o desenvolvimento de insetos e suas larvas.(Acrescentado pela Instrução 
Normativa 36/2012/MAPA) 

 

§ 6º - (Revogado pela Instrução Normativa 36/2012/MAPA) 
 

  Redação(ões) Anterior(es) 
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§ 6º Fica proibido o registro de estabelecimentos de postura comercial que alojam aves em galpões do 
tipo californiano clássico ou modificado sem telas construídos após publicação desta Instrução 
Normativa. 

 

Art. 14-A. Quando se tratar de sistemas de criações ao ar livre, será permitida a utilização de piquetes 
sem telas na parte superior, desde que a alimentação e água de bebida estejam obrigatoriamente 
fornecidas em instalações providas de proteção ao ambiente externo, por meio de telas com malha de 
medida não superior a 1 (uma) polegada ou 2,54 cm (dois vírgula cinquenta e quatro centímetros) ou 
outro meio que impeça a entrada de pássaros, animais domésticos e silvestres.(Acrescentado pela 
Instrução Normativa 36/2012/MAPA) 

 

Art. 15. As dependências dos Estabelecimentos Produtores de Ovos e Aves SPF deverão ser divididas, 
no mínimo, em: 

 

I - vestiários, lavatórios e sanitários; 

II - escritório; 

III - depósito; 
 

IV - área de pinteiro; 

V - área de produção: 

VI - área de ncubação; 

VII - área de 

materiais; 

VIII - câmara de fumigação de ovos; 
 

IX - câmara de fumigação de materiais que ingressam na 

granja; 

X - depósito de caixas e bandejas; e 

XI - sala para classificação e armazenamento de ovos. 
 

Art. 16. As dependências dos Estabelecimentos Produtores de Ovos Controlados para Produção de 
Vacinas Inativadas deverão ser divididas, no mínimo, em: 

 

I - vestiários, lavatórios e sanitários; 

II - escritório; 

III - depósito; 
 

IV - câmara de fumigação de ovos; 
 

V - câmara de fumigação de materiais que ingressam na granja; 

VI - depósito de caixas e bandejas; e 

VII - sala para classificação e armazenamento de ovos. 
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Art. 17. As dependências dos estabelecimentos avícolas de reprodução, além da área de produção, 
deverão ser divididas, no mínimo, em: 

 

I - vestiários, lavatórios e sanitários na entrada dos núcleos; 

II - escritório; 

III - sala de armazenamento de ovos; 

IV - almoxarifado; 

V - câmara de fumigação para materiais e equipamentos; e 

VI - local para lavagem e desinfecção de veículos. 

Art. 18. As dependências internas dos incubatórios deverão ser divididas em áreas de escrituração e 
técnica, separadas fisicamente, ambas com ventilação individual e fluxo de ar unidirecional; e a área de 
trabalho deverá ser provida de acesso único para pessoas, equipamentos e materiais. 

 

Art. 18. As dependências internas dos incubatórios previstos nos incisos VII a X do art. 2º desta 
Instrução Normativa deverão ser divididas em áreas de escrituração e técnica, separadas fisicamente, 
ambas com ventilação individual e fluxo de ar unidirecional; e a área de trabalho deverá ser provida de 
acesso único para pessoas, equipamentos e materiais. 

 

Parágrafo único. As áreas técnicas dos incubatórios deverão ser divididas, no mínimo, em: 

I - sala para recepção de ovos; 

II - câmara de desinfecção de ovos;  

III - sala de armazenamento de ovos; 

IV - sala de incubação; 

V - sala de eclosão; 
 

VI - sala com áreas de seleção, sexagem, vacinação, embalagem e estocagem de pintos; 

VII - área de expedição de pintos; 

VIII - sala de manipulação de vacinas; 
 

IX - sala de lavagem e desinfecção de equipamentos; 

 

X - vestiários, lavatórios e 

sanitários; 

XI - refeitório; 

XII - escritório; 
 

XIII - depósito de caixas; e 
 

XIV - sala de máquinas e geradores. 
 

Art. 19. Toda a alimentação animal e a água introduzidas no Estabelecimento Produtor de Ovos e Aves 
SPF deverão receber tratamentos que eliminem a possibilidade de entrada de patógenos, através de 
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mecanismos de esterilização com uso de autoclave para a ração e filtro para a água, assim como todo 
outro material introduzido nas suas instalações deverá sofrer tratamento que permita eliminar a 
contaminação por agentes patogênicos. 

 

Art. 20. As visitas de pessoas alheias ao processo produtivo nos estabelecimentos avícolas de reprodução 
e comercial serão antecipadas dos procedimentos a que devem ser submetidos o pessoal interno, tais 
como banho e troca de roupa e calçado, na entrada do estabelecimento e em cada núcleo. 

 

Parágrafo único. O visitante e o médico veterinário oficial assinarão um termo de responsabilidade 
afirmando não haver tido contato com qualquer tipo de ave em um período mínimo de 7 dias para 
Estabelecimento Produtor de Ovos e Aves SPF e Ovos Controlados para Produção de Vacinas Inativadas, 
de 3(três) dias para Estabelecimento de Linha Pura, Bisavós e Avós e de 1(um) dia para Estabelecimento 
de Matrizes, anteriores à entrada no estabelecimento ou em cada núcleo. 

 

Art. 21. Os estabelecimentos avícolas comerciais e de reprodução deverão adotar as seguintes ações: 
 

I - realizar controle e registro do trânsito de veículos e do acesso de pessoas ao estabelecimento, 
incluindo a colocação de sinais de aviso para evitar a entrada de pessoas alheias ao processo produtivo; 

 

II - estar protegido por cercas de segurança e estabelecer, nas vias de acesso, fluxo operacional e medidas 
higiênico-sanitárias a fim de evitar a contaminação do material limpo e desinfetado a ser utilizado na 
produção com os demais descartes da produção;(Redação dada pela Instrução Normativa 
36/2012/MAPA 
) 

 

   
Redações Anteriores 

 

III - estabelecer procedimentos para a desinfecção de veículos, na entrada e na saída do 
estabelecimento avícola; 

 

IV - os funcionários do estabelecimento avícola deverão utilizar roupas e calçados limpos; 
 

V - adotar procedimento adequado para o destino de águas utilizadas, aves mortas, ovos 
descartados, esterco e embalagem, de modo a garantir a biosseguridade do 
estabelecimento;(Redação dada pela Instrução Normativa 36/2012/MAPA) 

 

   
Redações Anteriores 

 

VI - elaborar e executar programa de limpeza e desinfecção a ser realizado nos galpões após a saída 
de cada lote de aves; 

 

VII - manter registros do programa de controle de pragas, a fim de manter os galpões e os locais 
para armazenagem de alimentos ou ovos livres de insetos e roedores, animais silvestres ou 
domésticos; 
 

VIII - realizar análises microbiológicas da água, que deverão atender aos padrões previstos 
nas normativas vigentes, com a seguinte periodicidade:(Redação dada pela Instrução 
Normativa 36/2012/MAPA) 

 

   
Redações Anteriores 

 

VIII - tratar a água utilizada para o consumo das aves e para o sistema de nebulização dos aviários com 
cloro, obtendo uma concentração residual mínima de 3 ppm, ou realizar outro tratamento com eficácia 
cientificamente comprovada para inativação dos agentes patogênicos de controle do Programa Nacional 
de Sanidade Avícola - PNSA, e realizar análises microbiológicas da água, que deverão atender aos 
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padrões previstos nas normativas vigentes, devendo as amostras serem colhidas nas seguintes 
periodicidades: 

 

a) para os estabelecimentos produtores de ovos e aves SPF e ovos controlados para produção de 
vacinas inativadas, a análise deve ser realizada trimestralmente;(Redação dada pela Instrução 
Normativa 36/2012/MAPA) 

 

   
Redações Anteriores 

 

b) para os demais estabelecimentos avícolas de reprodução, a análise deve ser realizada semestralmente; e 
(Redação dada pela Instrução Normativa 36/2012/MAPA) 

 

   
Redações Anteriores 

 

c) para os estabelecimentos avícolas comerciais, a análise deve ser realizada anualmente.(Redação 
dada pela Instrução Normativa 36/2012/MAPA) 

 

   
Redações Anteriores 

 

IX - manter por período não inferior a 2 (dois) anos à disposição do serviço oficial o registro das: 
 

a) atividades de trânsito de aves (cópias das GTAs); 
 

b) ações sanitárias executadas; 
 

c) protocolos de vacinações e medicações utilizadas; e 
 

d) datas das visitas e recomendações do Responsável Técnico e do médico veterinário oficial; 
 

X - em caso de identificação de problemas sanitários, a cama do aviário deverá sofrer processo de 
fermentação por no mínimo 10(dez) dias antes de sua retirada do galpão ou ser submetida a outro 
método aprovado pelo DSA que garanta a inativação de agentes de doenças; nos estabelecimentos de 
aves comerciais de corte, deverá ser assegurado que a reutilização da cama somente será realizada se não 
houver sido constatado problema sanitário que possa representar risco potencial ao próximo lote a ser 
alojado, ao plantel avícola nacional e à saúde pública, de acordo com a inspeção clínica do responsável 
técnico do estabelecimento ou pelo médico veterinário oficial ou ainda durante o abate do lote pelo 
Serviço de Inspeção de Produtos de Origem Animal. 

 

Art. 22. Nos estabelecimentos avícolas de reprodução e comerciais, o monitoramento sanitário será 
realizado para a doença de Newcastle, influenza aviária, salmonelas, micoplasmas, além do controle do 
uso de produtos veterinários.(Redação dada pela Instrução Normativa 36/2012/MAPA) 

 

   
Redações Anteriores 

 

§ 1º Outras enfermidades poderão ser incluídas no sistema de monitoramento, a critério do MAPA. 
 

§ 2º Os programas de monitoramento sanitário variarão considerando os estabelecimentos de diferentes 
finalidades, de acordo com a classificação discriminada nos arts. 2º e 3º deste Anexo I.(Redação dada 
pela Instrução Normativa 36/2012/MAPA) 

   Redações 
Anteriores 

 

§ 3º O médico veterinário do serviço oficial é responsável pela fiscalização e supervisão das atividades de 
monitoramento sanitário, mediante vistorias e acompanhamento documental. 
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§ 4º O médico veterinário Responsável Técnico será o responsável pela execução dos controles 
higiênico-sanitários dos plantéis dos Estabelecimentos Avícolas de Reprodução e Comerciais. 

 

§ 5º Os estabelecimentos avícolas de reprodução e comerciais deverão manter registro dos procedimentos 
de monitoramento sanitário de cada lote de aves ou ovos incubáveis, referentes às doenças contempladas 
no PNSA. 

 

§ 6º Os exames deverão ser realizados em laboratórios pertencentes à Rede Nacional de Laboratórios 
Agropecuários do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária. 
 

§ 6º Os exames deverão ser realizados em laboratórios pertencentes à Rede Nacional de Laboratórios 
Agropecuários do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária, ou em outros laboratórios 
nos casos previstos em normativas específicas. 

 

§ 7º Os estabelecimentos avícolas de reprodução e comerciais deverão estabelecer procedimentos para 
garantir a rastreabilidade dos animais e dos ovos incubáveis, não sendo permitidos procedimentos 
conjuntos entre pintos de um dia ou ovos férteis provenientes de estabelecimentos avícolas de status 
sanitários diferentes, sob pena do rebaixamento do status sanitário de todos pintos de um dia ou ovos 
férteis manipulados conjuntamente. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa 59/2009/MAPA) 

 

  Redação(ões) Anterior(es) 
 

Art. 23. Os lotes de aves produtoras de Ovos SPF devem estar livres dos agentes patogênicos e anticorpos 
específicos para os seguintes microorganismos: 

 

I - Adenovírus Aviário (Grupos I, II e III); 

II - Anemia Infecciosa das Galinhas; 

III - Haemophilus paragallinarum (Avibacterium paragallinarum); 

IV - Mycoplasma gallisepticum e M. synoviae; 

V - Paramyxovirus Aviário (tipo II e III); 

VI - Pneumovirus aviário; 

VII - Reovírus aviário; 
 

VIII - Salmonella Pullorum, S. Gallinarum, S. Enteritidis; 

IX - Salmonella sp.; 

X - Vírus da Bouba Aviária; 
 

XI - Vírus da Bronquite Infecciosa das Galinhas;  

XII - Vírus da Doença de Marek; 

XIII - Vírus da Doença de Newcastle; 
 

XIV - Vírus da Doença Infecciosa da Bolsa (Doença de Gumboro); 

XV - Vírus da Encefalomielite Aviária; 

XVI - Vírus da Influenza Aviária; 
 

XVII - Vírus da Laringotraqueíte Infecciosa das Galinhas; 
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XVIII - Vírus da Leucose Aviária; e 

XIX - Vírus da Reticuloendoteliose. 

 

§ 1º Os lotes de aves produtoras de ovos SPF deverão ser monitorados de acordo com o especificado na 
tabela seguinte: 

 

AGENTE TESTE 
INTERVALO 
/ % DO LOTE 

SIGLAS 

Adenovírus Aviário 
grupo I - Soro-tipos 
1-12 

 

IDGA; SN 

 

(4) (5) 
 

 

 
Testes e abreviações . IDGA - 
Imuno difusão em Agar gel . SN- 
Soroneutralização 
 

(1) . IH - Inibição da 
Hemaglutinação . ELISA - Ensaio 
 

(1) Imunoenzimático de fase 
líquida . OC - Observação clínica . 
SPA - Soro Aglutinação em placa 
 

. IA - Isolamento do agente . HEV 

- Vírus da enterite hemorrágica 
dos perus EDS - síndrome da 
queda de postura 

Adenovírus Aviário 
grupo II (HEV) 

IDGA (4) 

Adenovírus Aviário 
grupo III (EDS-76) 

IH; IDGA (4) (5) 

Vírus da 
Encefalomielite 
Aviária 

ELISA; 
IDGA; SN 

 

(4) (5) 

 

Reovírus Aviário 
IDGA; 
SN; 
ELISA 

 

(4) (5) 

Vírus da Bronquite 
Infecciosa das 
Galinhas 

IDGA e 
ELISA 

 

(2) (5) 

Vírus da Doença de 
Gumboro 

ELISA; 
IDGA; SN 

(2) (5) 

Vírus da Doença de 
Newcastle 

IH; ELISA (2) (5) 

Vírus da Influenza 
Aviária (tipo A) 

IDGA (2) (5) 

Vírus da Leucose 
Aviária A, B 

SN; 
ELISA 

(4) 
Freqüência e percentual de 

aves testadas: 

 

 

 

 

 

 

 
 

(1) Ao Início da atividade de 

postura - 100% do lote; 

(2) Na primeira amostragem - 10% 
do lote e em meses subseqüentes: 
5% do lote; 

Vírus da Leucose 
Linfóide A, B, C,D e 
J 

 

ELISA 

 

(2) 

Vírus da Doença de 
Marek - Soro- tipos 1, 
2 e 3 

 

IDGA 

 

(2) (5) 

Vírus da 
Reticuloendoteliose 

ELISA; 
IDGA 

(2) (5) 

Vírus da Bouba 
Aviária 

IDGA; OC (4) 

Vírus da 
Laringotraqueíte 
Infecciosa das 
Galinhas 

 

ELISA; 
IDGA 

 
(4) 

Mycoplasma 
synoviae 

SPA;IH;IA (2) (5) 

Mycoplasma 
gallisepticum 

SPA; 
IH;IA 

(2) (5) 

Pneumovírus aviário ELISA; 
SN 

(2)  

 

 

 
 

Paramyxovírus 
Aviário - Tipos II e 
III 

 

IH 

 

(2) (4) 
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Salmonella Pullorum 
/ S. Gallinarum 

SPA; IA (1); (3) (4) 
(3) Até 5 dias de vida - Ob- 

servação de Mortalidade - en- 

vio para teste sorológico; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) Mensal - 60 aves; 

 

 
 

(5) Semanal - 40 aves. 

 

Salmonella Enteritidis 
SPA; 
ELISA e 
IA 

 

(3); (4) 

Salmonella sp. IA (3); (4) 

Haemophilus 
paragallinarum 
(Avibacterium 
paragallinarum) 

 
OC 

 
- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Anemia Infecciosa 
das Galinhas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ELISA; 
SN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(1); (2) 

 

§ 2º - (Revogado pela Instrução Normativa 36/2012/MAPA) 
 

   Redações 
Anteriores 

 

§ 3º Ficará suspenso o fornecimento de ovos SPF para comercialização e incubação durante o período de 
diagnóstico positivo das doenças de que trata este artigo. 

 

§ 4º Outras enfermidades poderão ser incluídas no sistema de monitoramento, a critério do MAPA. 

 
§ 5º Os testes laboratoriais, assim como o delineamento amostral do monitoramento dos lotes de aves 

produtoras de ovos SPF, devem ser definidos pelo Departamento de Saúde Animal - DSA.  

 

§ 6º A critério do DSA, testes complementares podem ser realizados para dirimir dúvidas quanto ao status 

sanitário destes lotes. 
 

Art. 24. Quanto ao controle sanitário dos lotes de aves produtoras de ovos controlados para produção de 
vacinas inativadas, deve-se obedecer ao seguinte padrão: 

 

I - os lotes de galinhas devem estar livres dos agentes patogênicos e anticorpos especificados para os 
seguintes microorganismos: 

a) Adenovírus Aviário grupo III (EDS 76), quando não vacinados; 
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b) Mycoplasma gallisepticum, M.synoviae; 
 

c) Salmonella Gallinarum, S. Pullorum, S. Enteritidis e S. Typhimurium; 
 

d) Vírus da Influenza Aviária; 
 

e) Vírus da Laringotraqueíte Infecciosa Aviária; 
 

f) Vírus da Leucose Aviária; e 
 

g) Vírus da Reticuloendoteliose; 
 

II - os lotes de aves produtoras de ovos de anseriformes controlados para a produção de vacinas 
inativadas devem estar livres dos seguintes agentes patogênicos e anticorpos: 

 

a) Adenovírus Aviário grupo III (EDS 76) - não é permitida a vacinação; 
 

b) Mycoplasma gallisepticum, M.synoviae; 
 

c) Salmonella Gallinarum, S. Pullorum, S. Enteritidis e S. Typhimurium. 
 

d) Vírus da Doença de Newcastle; 
 

e) Vírus da Enterite dos Patos; 
 

f) Vírus da Hepatite dos Patos; e 
 

g) Vírus da Influenza Aviária; 
 

III - os lotes de galinhas produtoras de ovos controlados para produção de vacinas inativadas devem 
estar livres de manifestação clínica das infecções provocadas pelos seguintes agentes: 

 

a) Anemia Infecciosa das Galinhas; 
 

b) Haemophilus paragallinarum (Avibacterium paragallinarum); 
 

c) Pneumovirus aviário; 
 

d) Reovírus aviário; 
 

e) Vírus da Bouba Aviária; 
 

f) Vírus da Bronquite Infecciosa das Galinhas; 
 

g) Vírus da Doença de Marek; 
 

h) Vírus da Doença de Newcastle; 
 

i) Vírus da Doença Infecciosa da Bolsa (Doença de Gumboro); e 
 

j) Vírus da Encefalomielite Aviária; 
 

IV - os lotes produtores de ovos de anseriformes controlados para produção de vacinas 
inativadas devem estar livres de manifestação clínica das infecções provocadas pelos agentes 
patogênicos especificados no caput deste artigo, além dos seguintes: 

 

a) Vírus da Enterite dos Patos; 
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b) Vírus da Hepatite dos Patos; e 
 

c) Vírus da Encefalomielite Eqüina do Leste; 
 

V - os lotes de aves produtoras de ovos controlados para produção de vacinas inativadas deverão ser 
monitorados a cada 30 (trinta) dias, devendo ser realizados em pelo menos 30 (trinta) aves os testes 
diagnósticos especificados na tabela abaixo: 

 

AGENTE 
TESTE ( 
*) 

SIGLAS 

Adenovírus 
Aviário grupo III 
(EDS-76) 

IDGA; 
IH 

 

 

 

 

 

Testes e abreviações . IDGA - Imuno difusão em Agar 
gel . IH - Inibição da Hemaglutinação . ELISA - 
Ensaio Imunoenzimático de fase líquida . SPA - Soro 
Aglutinação em placa 
 

. IA - Isolamento do agente 
 

. IA* - isolamento do agente de suabe de cloacaEDS - 
síndrome da queda de postura 
 

Mycoplasma gallisepticum; Mycoplasma synoviae; 
Salmonella Enteritidis; Salmonella Typhi- murium; 
Salmonella Pullorum e Salmonella Gallinarum 
deverão seguir o mesmo modelo exigido para o 
controle de aves reprodutoras, porém em intervalos de 
30 dias entre cada monitoramento. 

Vírus da Influenza 
Aviária 

IDGA; 
ELISA 

Mycoplasma 
synoviae 

SPA; 
IH; IA 

Mycoplasma 
gallisepticum 

SPA; 
IH; IA 

Salmonella 
Pullorum/ S. 
Gallinarum 

 

SPA; IA 

Salmonella 
Enteritidis 

SPA; 
ELISA; 
IA 

Salmonella 
Typhimurium 

IA 

Salmonella sp. IA*
 

Vírus da 
Laringotraqueíte 
Infecciosa das 
Galinhas 

 

ELISA; 
IDGA; 

Vírus da Leucose 
Aviária A, B 

SN; 
ELISA 

Vírus da 
Reticuloendoteliose 

ELISA; 
IDGA 

 

§ 1º Ficará suspenso o fornecimento de ovos controlados para produção de vacinas inativadas, durante o 
período de manifestação clínica das doenças de que trata este artigo. 

 

§ 2º - (Revogado pela Instrução Normativa 36/2012/MAPA) 
 

   Redações 
Anteriores 

 

§ 3º A produção de antígenos em ovos de anseriformes controlados deve ser feita isoladamente, e os ovos 
não poderão ser incubados concomitantemente com outros ovos controlados ou SPF dentro do laboratório 
de produção. 

 

§ 4º Toda vacina avícola importada produzida em ovos controlados isoladamente ou combinada terá sua 
importação suspensa quando da ocorrência de doença avícola exótica no Brasil ou listada pela OIE, até 
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que o país seja considerado livre de tal enfermidade pelo Serviço Veterinário Oficial do Brasil. 
 

§ 5º Toda vacina avícola importada produzida em ovos controlados isoladamente ou combinada deverá 
ser acompanhada de laudo que contemple os testes exigidos pelo MAPA. 

 

§ 6º Outras enfermidades poderão ser incluídas no sistema de monitoramento a critério do MAPA. 
 

Art. 24-A. Os exames para influenza aviária, doença de Newcastle e laringotraqueíte infecciosa aviária, em 
estabelecimentos de aves SPF e produtoras de ovos controlados para produção de vacinas inativadas, 
deverão ser realizados em laboratórios oficiais ou credenciados pertencentes à Rede Nacional de 
Laboratórios Agropecuários do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária, devendo os seus 
registros ficarem armazenados e disponíveis à fiscalização por, no mínimo, de 3 (três) anos.(Acrescentado 
pela Instrução Normativa 36/2012/MAPA) 

 

Art. 25. Nos Estabelecimentos Avícolas de Reprodução, os ovos deverão ser colhidos em intervalos 
freqüentes, em recipientes limpos e desinfetados. 

 

§ 1º Após a colheita, os ovos limpos deverão ser desinfetados no mais breve espaço de tempo possível, 
devendo ser armazenados em local específico e mantidos a temperatura entre 13ºC(treze graus Celsius) a 
25ºC(vinte e cinco graus Celsius) e umidade relativa do ar entre 70%(setenta por cento) a 85%(oitenta e 
cinco por cento). 
 

§ 1º Após a colheita, os ovos limpos deverão ser desinfetados no mais breve espaço de tempo possível, 
devendo ser armazenados em local exclusivo para essa finalidade. 

 

§ 2º Os ovos sujos, quebrados ou trincados deverão ser colhidos em recipientes separados e não poderão 
ser destinados à incubação. 

 

§ 3º Os ovos deverão ser expedidos diretamente da sala de estocagem da granja ao incubatório. 
 

§ 4º Os ovos deverão ser transportados em veículos fechados apropriados: em bandejas, carrinhos e caixas 
em bom estado de conservação e previamente desinfetados antes de cada embarque; as caixas e bandejas, 
quando forem de papelão, deverão ser de primeiro uso. 

 

§ 5º As aves de 1 (um) dia deverão ser expedidas diretamente do incubatório ao local do destino. 
 

§ 6º O veículo transportador deverá ser limpo e desinfetado antes de cada embarque. 
 

Art. 26. O trânsito interestadual de aves, inclusive as destinadas ao abate, além de esterco e cama de 
aviário, obedecerão às normas estabelecidas pelo MAPA. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa 
59/2009/MAPA) 

 

  Redação(ões) Anterior(es) 
 

Parágrafo único. Os estabelecimentos avícolas que realizem comércio internacional deverão cumprir, 
além dos procedimentos estabelecidos pelo MAPA, as exigências dos países importadores. 

 

Art. 27. A vacinação nos plantéis de aves de reprodução e comerciais somente poderá ser realizada com 
vacina devidamente registrada no MAPA. 

 

§ 1º O programa de vacinação deverá ser específico por região e por segmento produtivo. 
 

§ 2º As aves reprodutoras e de postura comercial realizarão vacinação sistemática contra a doença de 
Newcastle, à exceção das aves SPF.(Redação dada pela Instrução Normativa 36/2012/MAPA) 

 

   Redações 
Anteriores 
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§ 3º Estabelecimentos de aves de corte que realizarem vacinação para doença de Newcastle e outras 
doenças de controle oficial deverão obrigatoriamente informar a atividade ao serviço estadual de defesa 
sanitária animal. 

 

§ 4º No caso de doença considerada exótica ao plantel avícola nacional, não será permitida a realização de 
vacinação sistemática. 

 

§ 5º Nos Estabelecimentos Incubatórios de Reprodução, proceder-se-á à vacinação obrigatória contra a 
doença de Marek, antes da expedição das aves de um dia. 

 

CAPÍTULO IV (Acrescentado pela Instrução Normativa 36/2012/MAPA) 
 

DA NÃO OBSERVÂNCIA AOS PROCEDIMENTOS DE REGISTRO(Acrescentado pela Instrução 
Normativa 36/2012/MAPA) 

 

Art. 27-A. Os estabelecimentos avícolas comerciais não adequados aos procedimentos de registro e os 
estabelecimentos avícolas de postura com galpões do tipo californiano clássico ou modificado são 
considerados de maior suscetibilidade à introdução e disseminação de agentes patogênicos em seus 
plantéis.(Acrescentado pela Instrução Normativa 36/2012/MAPA) 

 

Art. 27-A. Os estabelecimentos avícolas comerciais não adequados aos procedimentos de registro e os 
estabelecimentos avícolas de postura com galpões do tipo californiano clássico ou modificado sem telas 
são considerados de maior suscetibilidade à introdução e disseminação de agentes patogênicos em seus 
plantéis. 

 

§ 1º Os estabelecimentos avícolas comerciais de maior suscetibilidade à introdução e disseminação de 
agentes patogênicos em seus plantéis serão submetidos a um programa de gestão de risco diferenciado, 
baseado em uma vigilância epidemiológica mais intensificada para as doenças de controle oficial do 
Programa Nacional de Sanidade Avícola - PNSA, com colheitas de amostras para a realização de testes 
laboratoriais.(Acrescentado pela Instrução Normativa 36/2012/MAPA) 

 

§ 2º A vigilância epidemiológica referida no § 1º deste artigo será definida até 30 de março de 2013 pela 
Secretaria de Defesa Agropecuária - SDA.(Acrescentado pela Instrução Normativa 36/2012/MAPA) 

 

§ 3º Os estabelecimentos avícolas, exceto os de postura com galpões do tipo californiano, que 
apresentarem os documentos completos e corretos exigidos para a realização do registro ao órgão 
responsável estarão isentos da vigilância epidemiológica referida no § 1º deste artigo, até a conclusão da 
avaliação do Laudo de Inspeção Física e Sanitária de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 9º do Anexo I desta 
Instrução Normativa.(Acrescentado pela Instrução Normativa 36/2012/MAPA) 

 

§ 3° Os estabelecimentos avícolas, exceto os de postura com galpões do tipo californiano clássico ou 
modificado sem telas, que apresentarem os documentos completos e corretos exigidos para a realização 
do registro ao órgão responsável estarão isentos da vigilância epidemiológica referida no § 1º deste 
artigo, até a conclusão da avaliação do Laudo de Inspeção Física e Sanitária de que tratam os §§ 1º e 2º 
do art. 9º do Anexo I desta Instrução Normativa. 

 

CAPÍTULO V (Renumerado pela Instrução Normativa 36/2012/MAPA) 
 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

Art. 28. Os estabelecimentos avícolas permitirão o acesso do médico veterinário oficial aos documentos e 
às instalações, observando os procedimentos de biossegurança. 

 

Art. 29. Os médicos veterinários, proprietários, produtores e demais envolvidos com a atividade avícola 
que presenciarem aves com sinais repentinos e quantitativamente acentuados, fora dos padrões normais de 
produção, tais como diminuição na produção de ovos, no consumo de água ou ração e elevação na taxa de 
mortalidade, ocorridos dentro de um período de 72 (setenta e duas) horas, comunicarão oficialmente o fato 
de imediato ao correspondente Serviço Veterinário Estadual da Unidade Federativa.(Redação dada pela 
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Instrução Normativa 36/2012/MAPA) 
 

   Redações 
Anteriores 

 

Art. 29. Os médicos veterinários, proprietários, produtores e demais envolvidos com a atividade avícola 

devem realizar notificação imediata ao Serviço Veterinário Estadual da Unidade Federativa, ao identificarem 

aves com alterações repentinas ou acentuadas, nas seguintes situações:  

 

I - aumento na taxa de mortalidade;  

 

II - sinais clínicos respiratórios, nervosos ou digestórios; e  

 

III - padrões de produção, tais como diminuição na produção de ovos e no consumo de água ou ração. 
 

Art. 30. O disposto na presente Instrução Normativa não exime o estabelecimento do cumprimento da 
legislação ambiental específica, no que concerne à licença. (Acrescentado(a) pelo(a) Instrução Normativa 
59/2009/MAPA) 

 

Art. 31. As dúvidas suscitadas na aplicação desta norma serão dirimidos pelo Departamento de Saúde 
Animal - DSA.(Acrescentado pela Instrução Normativa 36/2012/MAPA) 

 

Art. 32. Sempre que necessário, o órgão responsável pelo registro pode realizar uma avaliação de risco 
em situações particulares não contempladas nessa Instrução Normativa, a fim de adequar os 
procedimentos para o registro dos estabelecimentos avícolas. 

 

ANEXO II (Revogado pela Instrução Normativa 36/2012/MAPA) 
 

   Redações 
Anteriores 

 

ANEXO III 
 

REQUERIMENTO PARA REGISTRO DE ESTABELECIMENTO AVÍCOLA 
 

À(o)  
(Superintendência Federal de Agricultura - SFA) no Estado 
do(e)  , 
   , (Pessoa Jurídica ou 
Pessoa Física) CNPJ/CPF nº  , localizado em 
  (endereço completo) 

 

 

Coordenadas GPS (formato decimal SAD 69) S: 
, Município 

, telefone 

 

 
, fax 

; W: 
Estado 

, Bairro 
, CEP 
, caixa postal 

nº 

Sa. registro nessa(e) 
como

, endereço eletrônico  

, (SFA) 
, vem requerer a V. 

 

. 
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De acordo com a Instrução Normativa MAPA que estabelece os PROCEDIMENTOS PARA 
REGISTRO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ESTABELECIMENTOS AVÍCOLAS DE 
REPRODUÇÃO, anexo 
ao presente os documentos exigidos pela legislação em 

vigor. NESTES TERMOS, PEDE DEFERIMENTO 

  ,  de  de  . 
 

 

(assinatura do proprietário ou representante legal) 
 

ANEXO III-A 
 

REQUERIMENTO PARA REGISTRO DE ESTABELECIMENTO AVÍCOLA 
 

À(o)   , 
 (Órgão de Defesa Sanitária Animal) no Estado do(e)  , 
    , (Pessoa 
Jurídica ou Pessoa Física) CNPJ/CPF nº   , localizado em 
  , (endereço completo)   Coordenadas GPS (formato 
decimal SAD 69) S:   ; W:  , Bairro   , 
Município 
  Estado  CEP  , 
telefone  , fax   , caixa postal nº  , 
endereço eletrônico   , vem requerer a V. Sa. registro 
nessa(e) 
  , como (Órgão de Defesa Sanitária Animal) 
  . 

 

De acordo com a Instrução Normativa MAPA que estabelece os PROCEDIMENTOS PARA 
REGISTRO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ESTABELECIMENTOS AVÍCOLAS 
COMERCIAIS, anexo ao 
presente os documentos exigidos pela legislação em 

vigor. NESTES TERMOS, 

PEDE DEFERIMENTO  ,  de  de  . 
 

 

(assinatura do proprietário ou representante legal) 
 

ANEXO IV (Redação dada pela Instrução Normativa 36/2012/MAPA) 
 

   Redações 
Anteriores 

 

LAUDO DE INSPEÇÃO FÍSICA E SANITÁRIA - ROTEIRO MÍNIMO 

PROPRIETÁRIO: 

ESTABELECIMENTO : 

LOCALIZAÇÃO: 

TIPO DE EXPLORAÇÃO: 
 

Nº PROCESSO DE REGISTRO: 
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O estabelecimento foi vistoriado, segundo o disposto na Instrução Normativa MAPA que estabelece 
PROCEDIMENTOS PARA REGISTRO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ESTABELECIMENTOS 
AVÍCOLAS DE REPRODUÇÃO. 

 

Ordem Item Possui Regular Não Possui 

 Documental:    

1 
Cadastro no Serviço Veterinário 
Estadual 

   

2 
Responsável Técnico (declaração + 
carteira CRMV) 

   

3 Planta de localização e Planta baixa    

4 Memorial Descritivo    

 Estrutural:    

5 Distâncias Regulamentadas    

 

6 
Material Utilizado (limpeza e 
desinfecção) Dependências internas 
exigidas 

   

7 Tela    

8 Cerca de Isolamento    

9 
Registro do Controle de Trânsito 
(veículos e pessoas) 

   

10 Desinfecção de Veículos    

11 Controle de Pragas    

12 Análise Microbiológica da Água    

13 Registro de Manejo    
 

Encontra-se apto / inapto a obtenção do registro nessa Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento do Estado de(o)  . 
Observações  . 

 

Assinatura e carimbo Assinatura e carimbo FFA - SSA 
 
Chefe do SSA da SFA-XX 

 

 

Assinatura e carimbo Assinatura e carimbo FFA - SEFIP 
 

 

Chefe do SEFIP da SFA-XX 
 

ESTE LAUDO DE VISTORIA TEM VALIDADE POR UM ANO, CONDICIONADA À 
MANUTENÇÃO DO ESTADO SANITÁRIO DOS NÚCLEOS OU DO ESTABELECIMENTO 
AVÍCOLA. 

 

ANEXO IV-A (Redação dada pela Instrução Normativa 36/2012/MAPA) 
 

   Redações 
Anteriores 

 

LAUDO DE INSPEÇÃO FÍSICA E SANITÁRIA - ROTEIRO MÍNIMO 

PROPRIETÁRIO: 

ESTABELECIMENTO : 
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LOCALIZAÇÃO: 

TIPO DE EXPLORAÇÃO: 
 

Nº PROCESSO DE REGISTRO: 
 

O estabelecimento foi vistoriado, segundo o disposto na Instrução Normativa MAPA que estabelece os 
PROCEDIMENTOS PARA REGISTRO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ESTABELECIMENTOS 
AVÍCOLAS COMERCIAIS. 

 

Ordem Item Possui Regular Não Possui 

 Documental:    

1 
Cadastro no Serviço Veterinário 
Estadual 

   

2 
Responsável Técnico (declaração + 
carteira CRMV) 

   

3 Planta de localização e Planta baixa    

4 Memorial Descritivo    

 Estrutural:    

5 Distâncias Regulamentadas    

6 
Material Utilizado (limpeza e 
desinfecção) 

   

7 Tela    

8 Boas Práticas de Produção    

9 Cerca de Isolamento    

10 
Registro do Controle de Trânsito 
(veículos e pessoas) 

   

11 Desinfecção de Veículos    

12 Controle de Pragas    

13 Análise Microbiológica da Água    

14 Registro de Manejo    

 

Encontra-se APTO / INAPTO a obtenção do registro nesse Órgão Estadual de Defesa Sanitária Animal do 
Estado de(o)  . 
Observações  . 

 

 

Médico Veterinário Oficial responsável pela vistoria 
Assinatura e carimbo 

 

 

Chefe do Serviço Estadual de Sanidade Animal 
Assinatura e carimbo 

 

ESTE LAUDO DE VISTORIA TEM VALIDADE POR UM ANO, CONDICIONADA À 
MANUTENÇÃO DO ESTADO SANITÁRIO DOS NÚCLEOS OU DO ESTABELECIMENTO 
AVÍCOLA. 

 

ANEXO V 
 

CERTIDÃO DE REGISTRO DE ESTABELECIMENTO AVÍCOLA Classificação 
  Nº do Processo 

  Nº de Registro  Certificamos que, de 
acordo com a Instrução Normativa MAPA que estabelece os PROCEDIMENTOS PARA REGISTRO, 
FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ESTABELECIMENTOS AVÍCOLAS DE REPRODUÇÃO E 
COMERCIAIS, o Estabelecimento Avícola: 
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      , 
Proprietário / Empresa   , CPF / CGC   , 
Localizado na     , 
Coordenadas GPS - S:  ; W:   , Município de 
  , Estado de(o)   , está registrado para 
produção de   , com validade até  / 
  /  . 

 

  ,  de  de  . 
 

 

Responsável pela emissão do Registro 
 

ÓRGÃO DE EMISSÃO DO REGISTRO 

D.O.U., 06/12/2007 - Seção 1 
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