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Ofício-Circular nº 5/2018/SAUD/CAMOE/CGIE/SDA/MAPA

Brasília, 25 de outubro de 2018

Às entidades certificadoras, produtores rurais cadastrados, auditores SISBOV, responsáveis pelo
SISBOV nas Superintendências Federais de Agricultura.

 

Assunto: Esclarecimento sobre o item 4.10 do Relatório de Auditoria

 

Prezados Senhores,

 

               Considerando a impossibilidade de comunicação instantânea entre
cer ficadoras e propriedades rurais. Considerando que o Art. 24 da Instrução Norma va 51 de 2008
permite um prazo de 90 dias para recredenciamento das cer ficadoras - incluindo o item V, § 3, Art.
10 que determina a existência e entrega de manual informa vo atualizado aos produtores rurais. Esse
Serviço orienta:

             Que, na análise do item 4.10 do relatório de auditoria (Oficio Circular
SAUD/CAMOE/CGIE/SDA 04-2018), a obrigação da presença - ou registro fotográfico -  dos elementos
de iden ficação dos animais mortos/sacrificados na propriedade desde a úl ma vistoria, só seja
considerado não conforme para os animais com morte consignada em data posterior a 90 dias a
contar da data de publicação da Instrução Normativa 51, publicada em 08 de outubro de 2018.  

              Atenciosamente

  

                   

Documento assinado eletronicamente por ANDRE DA SILVA PINTO CARNEIRO, Chefe de Serviço,
em 26/10/2018, às 11:25, 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
5773254 e o código CRC BC18E7F3.
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