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Assunto: Esclarece e reforça os prazos para protocolar o pedido de registro de granja 
avícolas comerciais (corte, postura, pesquisa, ornamental) 

 
Considerando as Instruções Normativas do MAPA - IN 56/2007 consolidada com 

a IN 18/2017 e a IN 10/2013 consolidada com a IN 08/2017 - informamos que o prazo 
para os produtores comerciais de aves (criadores de aves com a finalidade comercial, 
pesquisa ou ornamental) protocolarem o pedido de registro nas Unidades Veterinárias 
Locais (UVLs) da CIDASC termina no dia 03/03/2018. 

 
Portanto, informamos que os estabelecimentos avícolas que ainda não 

apresentaram o requerimento para o registro nas UVLs da CIDASC, deverão fazê-lo na 
maior brevidade possível, estando sujeitos a proibição de novos alojamentos, assim como 
demais medidas previstas na legislação.  

 
Esclarecemos ainda que será proibido o alojamento de novas aves em galpões de 

corte ou de 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 
silvestres, tendo prazo de 25/08/2018 para instalação do referido isolamento.  

 
Santa Catarina é um dos maiores criadores de aves do Brasil, sendo que este setor 

representa um importante segmento para o desenvolvimento socioeconômico do Estado, 
considerado um dos maiores exportadores de carne de aves do país.  

 
A adoção de tais medidas, previstas na legislação, permitirão aumentar a 

biosseguridade dos aviários catarinenses, fato que auxiliará na prevenção e controle de 
diferentes enfermidades, especialmente Influenza Aviária e Doença de Newcastle.  

 
Reforçamos que qualquer pessoa, veterinário ou não, que tenha conhecimento de 

suspeita da ocorrência de uma doença de notificação compulsória, como o caso de 
Influenza Aviária e Doença de Newcastle, é obrigado, de acordo com a legislação 
sanitária vigente, a comunicar imediatamente à unidade do Serviço Veterinário Oficial 
mais próxima.  

 
 


