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Ofício-Circular nº 1/2019/CTQA/DSA/SDA/MAPA

Brasília, 01 de fevereiro de 2019

Aos senhores responsáveis técnicos das certificadoras credenciadas
C/C : Responsáveis pelo SISBOV nas Superintendências Federais de Agricultura
 

Assunto: SISBOV. Protocolo privado da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil - CNA,
com vistas a embasar a emissão de certificação oficial brasileira, quando exigidas características
individualizadas de animais.

 

Prezados Senhores,

 

As cer ficadoras ficam dispensadas das determinações con das nos itens 2 e 3 do
O cio-Circular nº 2/2018/CAMOE/CGIE/SDA/MAPA (6151893) nas transferências de animais
iden ficados realizadas entre propriedades não cer ficadas (ERCs) e propriedades cer ficadas
(ERAS), nos casos em que esses animais estejam cer ficados com base no protocolo privado da
Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil - CNA, homologado pela Portaria MAPA nº 2, de 10
de janeiro de 2019, publicada no DOU de 14/01/2019, edição 9, seção 1, página 3.

Nessa esteira, as cer ficadoras dos ERAS de des no dos animais ficam obrigadas a
verificar a regularidade dos mesmos, nos termos daquele protocolo privado, anteriormente
à execução da movimentação na Base Nacional de Dados (BND).  

 

Atenciosamente,

 

 

Documento assinado eletronicamente por BRUNO DE OLIVEIRA COTTA, Coordenador(a), em
01/02/2019, às 15:09, 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
6428654 e o código CRC D374762A.
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