
Habilitação de Médicos 
Veterinários no PNCEBT 



Objetivos 

Habilitar médicos veterinários da iniciativa privada para a atuação no Programa 
Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose Animal (PNCEBT) 

Agilizar o processo de habilitação 

Permitir acompanhamento constante pelo interessado 



Portal de Serviços do Governo Federal 

Link de acesso: https://www.gov.br/pt-br/servicos/habilitar-se-para-
atuacao-no-programa-nacional-de-controle-e-erradicacao-da-brucelose-

e-da-tuberculose-animal-pncebt 





 



Etapas do processo 



 
• Escolher entre as opções: 

• Habilitar-se (Nova habilitação) 
 

• Alteração de cadastro (Para 
profissionais habilitados dentro da 
plataforma lecom e que precisem 
alterar algum dado cadastral) 
 

• Desabilitar-se (Solicitação de 
desabilitação VOLUNTÁRIA, pelo 
interessado) 
 

• Informar Habilitação (Recadastramento 
Voluntário ou por convocação dos MV 
que já são habilitados, mas fora da 
plataforma lecom) 



Solicitação de habilitação pelo Médico Veterinário 

O médico veterinário deve 
possuir CRMV no estado 
onde está solicitando a 

habilitação 



 

Caso o local de realização de 
exames for o mesmo endereço 
de residência, basta selecionar 

“replicar endereço pessoal”  



 Clicar ao 
adicionar cada 

novo MV 
compartilhador 

da sala 

Caso haja compartilhamento de sala de exames 



 

Inserir o arquivo de Declaração 
de Compartilhamento ou 

Contrato de Compartilhamento 

Siga para próxima 
etapa 



 

Número de 
protocolo gerado 
automaticamente 



 Inserir os arquivos: certidão negativa 
do CRMV, foto e certificado de 

aprovação em curso de treinamento* 
ou seminário ** 

* 

** 



 

Selecionar uma das 
opções 



 

Após o completo 
preenchimento do 
requerimento de 

habilitação e o envio, o 
profissional receberá um e-

mail sobre o andamento 
do processo 



 

O andamento da solicitação 
de habilitação também 

poderá ser acompanhado pelo 
portal  



Próximas etapas 
1) Análise documental pelo Serviço Veterinário Estadual (SVE) da UF onde foi 
solicitada a habilitação; 
 

2) Agendamento da vistoria das instalações de realização dos exames pelo SVE; 
 

3) Análise da documentação e do parecer pelo analista da Superintendência Federal 
de Agricultura (SFA) da UF onde foi solicitada a habilitação. 

Aguardar as etapas 2, 3 e 4 



Analistas do SVE e SFA 

Acessar o site: https://mapa.servicos.gov.br/bpm/ 

Inserir o Usuário 
e Senha de 

acesso, 
fornecido pelo 
MAPA (e-mail 

CGAIM) 



O analista do SVE e SFA conseguirá visualizar os processos em sua carga 
no sistema. Sempre que um processo for encaminhado para o analista, 
ele receberá um e-mail avisando, porém é sempre importante que haja 
no SVE e SFA uma rotina de acesso ao sistema Lecom, para verificação 
dos processos pendentes de análise 

Analistas do SVE e SFA 



Na análise do SVE há duas opções: 
“Encaminhar para agendamento de 

vistoria”  
ou 

“Solicitar ajustes” 

Análise da solicitação pelo SVE – sistema LECOM 



 Caso seja constatada alguma não conformidade nos 
documentos inseridos, no parecer SVE inserir:  

“Solicitar ajustes” e escrever o que precisa ser ajustado 
no campo “ Ajustes necessários” 

Ex: “Não foi inserida a Certidão Negativa do CRMV do estado onde está sendo solicitada a 
habilitação. Anexar o documento correto”; ou “Certificado de participação em curso de treinamento 
foi inserido de ponta cabeça”. “Anexar o documento na posição correta”, “documento ilegível”, etc. 



 
Após a análise dos documentos pelo SVE, se 

estiverem corretos, o órgão estadual entrará em 
contato por telefone ou e-mail com o médico 
veterinário solicitante para agendamento da 

vistoria das instalações onde serão realizados os 
exames de brucelose  



 

Processo ainda sob a 
responsabilidade do analista do SVE 



Campos a serem preenchidos após 
o contato com o médico veterinário 

interessado. 



 

Após acertado data e horário da 
vistoria, essa informação será 

inserida no sistema pelo analista 
SVE. 



O médico veterinário será comunicado 
do agendamento também por e-mail. 

Caso a data e hora agendada tenha que ser alterada, não é preciso inserir a 
informação novamente no sistema. Nesse caso, o analista do SVE realizará a 

vistoria em nova data e hora acertada com o profissional e inserirá o laudo de 
vistoria normalmente no sistema. 



É possível baixar o modelo de laudo de 
vistoria 

Caso o SVE tenha um modelo próprio de laudo de 
vistoria que atenda a IN 30/2006, não é necessário 

baixar o modelo acima 

Após a realização da vistoria 

O analista SVE deverá entrar 
no Sistema e inserir as 

informações sobre a vistoria 
realizada 



Se for constatado algo que impossibilite a habilitação do 
profissional, clicar em “Informar indeferimento ao solicitante”. 

Após a vistoria, se for constatado que as instalações atendem o que 
prevê a legislação, deve-se inserir o laudo de vistoria e clicar em 

“Informar laudo de vistoria à SFA”. 

Se durante a vistoria for constatada alguma não conformidade nas 
instalações, clicar em “ Solicitar nova vistoria” e agendar 

novamente com o médico veterinário. 



 

Concluída a vistoria, o analista SVE deverá inserir o 
laudo de vistoria e informar se está conforme. Logo 

após clicar em “Informar laudo de vistoria à SFA” 

Neste campo, é possível 
inserir alguma informação 
que o analista deseja que 
fique no histórico. Essa 
informação será 
visualizada pelo próximo 
analista (SFA). 

Conforme. 

Certificar-se que todos os 
documentos estao de acordo, 
antes de clicar aqui 



 

Etapa concluída pelo SVE. 
O processo será enviado para o 

analista da SFA do estado onde está 
sendo solicitada a habilitação 



 

Processo em fase de análise 
da SFA 



O analista da SFA analisará os 
documentos inseridos na 

plataforma 

Análise da solicitação pelo SFA – sistema LECOM 



Após a conferência, 
emitirá o parecer 



Emissão de Parecer: 
“ Deferir”  

ou  
“Indeferir” 

Ao indeferir, o processo de habilitação será interrompido e o 
profissional deverá iniciar novo processo de  habilitação. 

OBS: Na próxima 
versão do serviço, 
será contemplada a 
possibilidade de 
correção pelo 
analista SVE. 



O analista da SFA irá conferir a documentação. Se estiver 
correta, irá deferir a habilitação e inserir parecer. 

Por fim, clicar em “Informar parecer”. 

No canto inferior da página é possível 
inserir alguma informação que ficará 

no histórico do processo. 



Ao deferir, será gerado automaticamente 
o Parecer sobre a habilitação. 



 

Para assinar o parecer, o analista 
da SFA deverá ter um Token ou 

assinador da LECOM.  

Encaminhar para 
escrita no SEI. Será 

gerado um processo no 
SEI no SISA. 

A SFA irá gerar a 
portaria de habilitação 

no processo SEI 



Processo gerado no SEI 
automaticamente 



Após a publicação da Portaria de 
Habilitação (DOU, boletim de 

pessoal) a SFA a envia o arquivo da 
portaria em pdf para o SVE via e-

mail, dentro do processo SEI. 

Esta etapa é para informar o solicitante 
sobre a sua Portaria de Habilitação e 

finalizar o processo na plataforma 



O analista do SFA irá inserir a Portaria de 
Habilitação do médico veterinário no 

processo da LECOM e clicar em “ Notificar 
ao solicitante” 



O médico veterinário solicitante 
receberá a sua Portaria de 

Habilitação pelo portal 

A habilitação do médico veterinário será incluída na lista de 
profissionais habilitados do estado. 



O médico veterinário solicitante 
através do Portal Gov.br terá 

acesso a sua Portaria de 
Habilitação  





O médico veterinário poderá baixar a 
Portaria de Habilitação e o parecer. 

Em seguida, finalizará o 
processo 



Finalização do processo 
concluída! 



Após finalização do processo, abrirá um 
formulário de pesquisa de satisfação para 

ser respondido pelo profissional 





Gerar lista de médicos veterinários habilitados - LECOM 

Os analistas da SFA e das SVEs 
terão acesso à lista de médicos 

veterinários habilitados na 
plataforma LECOM 



 



Clicar em “Exportar” e 
selecionar o formato do 
relatório (xlsx, PDF, etc) 

Inserir período e modelo 
“MAPA-Habilitação Médicos 

Veterinários PNCEBT” 

Em Ação é possível filtrar o 
tipo de relatório. Ex.: 

habilitados, desabilitados etc 



 

Selecionar os campos que se deseja 
incluir no relatório e clicar em “ Gerar 

relatório” ou “Gerar e avisar por e-mail” 



Alteração de cadastro pelo Médico Veterinário Habilitado 



Alteração de cadastro pelo Médico Veterinário Habilitado 

Marcar a opção de 
alteração desejada 
(uma ou mais) 



Alteração de cadastro pelo Médico Veterinário Habilitado 

Preencher o estado do CRMV e 
número e clicar em “ Prosseguir 

para próximo passo” 



Atualizar as informações de endereço de 
realização dos exames 

Se ocorrer alteração 
de estado de 

atuação, deverá ser 
solicitada nova 

habilitação nesta UF 



Inserir a certidão negativa no 
CRMV e clicar em “Prosseguir 

para o próximo passo” 

O processo será encaminhado ao 
analista do SVE para agendamento 
de vistoria em caso de alteração de 

endereço das instalações de 
realização de exames ou dados de 

compartilhamento e seguirá o fluxo 
já apresentado na solicitação de 

habilitação.  



Solicitação de desabilitação pelo Médico Veterinário 



Solicitação de desabilitação pelo Médico Veterinário 

 



 

Preencher os dados solicitados: nome 
completo, n° da Portaria de Habilitação 

e motivo da solicitação 



Enviar solicitação para 
análise 





Atendente SFA 

 

A solicitação de desabilitação 
será encaminhada para análise 
apenas do analista da SFA, pois 
não existe parecer do SVE neste 

caso 



 

Ao abrir o formulário, conferir as 
informações inseridas. 



Pelo portal, o profissional 
interessado pode acompanhar 
o andamento da sua solicitação 



A solicitação de desabilitação, por 
se a pedido do Médico Veterinário, 

sempre será deferida. 



 



 

O analista da SFA irá assinar o parecer 
gerado com o Token ou assinador da 

Lecom. Depois “Encaminhar para 
escrita no SEI” 



 

O processo será gerado no SEI 
automaticamente. A SFA irá publicar a 

Portaria de Desabilitação do 
profissional e comunicar para o SVE  



O atendente da SFA irá informar 
a Portaria de Desabilitação ao 

solicitante 





Informar o n° da Portaria de 
desabilitação e anexar o arquivo da 

Portaria. Depois clicar em 
“Notificar ao solicitante” 



 

Portaria de desabilitação enviada ao 
solicitante 



Informação de habilitação pelo Médico Veterinário – “Recall” 

É necessário que todos os MV habilitados 
sejam inseridos na plataforma Lecom, para 
que todas as alterações cadastrais e 
eventuais desabilitações sejam realizadas 
nesta plataforma, além de dispormos de 
uma listagem única nacional de MVH 



Informação de habilitação pelo Médico Veterinário – “Recall” 

O médico veterinário habilitado 
fora da plataforma deverá 

selecionar “ Informar habilitação”, 
preencher o CRMV e clicar em 

“prosseguir para próximo passo” 



 

O médico veterinário deverá 
preencher o formulário com 

seus dados. 



Se houver 
compartilhamento das 
instalações de exames, 

inserir o nome dos médicos 
veterinários e CRMV e clicar 
em “Prosseguir para próximo 

passo” 







Solicitação enviada para análise do 
SVE 


