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MODELOS DE CERTIFICADOS VETERINÁRIOS INTERNACIONAIS PARA PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL
APÊNDICE 4.2.1.
MODELO DE CERTIFICADO VETERINÁRIO INTERNACIONAL PARA A CARNE DE ANIMAIS DOMÉSTICOS DAS
ESPÉCIES BOVINA, BUBALINA, EQÜINA, OVINA, CAPRINA OU SUÍNA OU PARA A CARNE DE AVES
País exportador:
Ministério:
Departamento:
Província ou distrito, etc.:
I. Identificação da carne
Tipo das porções de carne:
Tipo de embalagem:
Número de pecas ou de unidades de embalagem:
Peso líquido:
II. Origem da carne
Endereço(s) e número(s) de autorização dos abatedouros:
Endereço(s) e número(s) de autorização dos estabelecimentos de corte

1.
1.

III. Destino da carne
A carne foi enviada de (local de envio):
Para (país e local de destino):
Natureza e identificação dos meios de transporte:
Nome e endereço do exportador:
Nome e endereço do destinatário:
IV. Certificação de salubridade
O Veterinário Oficial abaixo assinado certifica que:
a.A carne1 e porções embaladas de carne1 referidas acima apresentam carimbo que atesta que vêm de animais
ou aves abatidas em abatedouros;
b.A carne é considerada adequada para consumo humano;
c.A carne foi cortada em estabelecimentos de corte;
d.A carne satisfaz os seguintes requerimentos2:
Carimbo oficial:

Emitido em.................................... no dia……………….
Nome e endereço do veterinário
Assinatura:

1.Retirar o que não se aplica.
2.Estas condições foram determinadas de comum acordo pelos Serviços Veterinários dos países importador e exportador, de acordo com as opções fornecidas no Código Sanitário.
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APÊNDICE 4.2.2.
MODELO DE CERTIFICADO VETERINÁRIO INTERNACIONAL PARA PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL DESTINADOS
À ALIMENTAÇÃO ANIMAL OU AO USO AGROPECUÁRIO, INDUSTRIAL, FARMACÊUTICO OU CIRÚRGICO.
País exportador:
Ministério:
Departamento:
Província ou distrito, etc.:
I. Identificação dos produtos
Tipo de produtos:
Número de unidades de embalagem:
Marcas de identificação:
Peso líquido:
II. Origem dos produtos
Endereço do estabelecimento de origem:
III. Destino dos produtos
Os produtos mencionados acima foram enviados de (local de envio):
Para (país e local de destino):
Natureza e identificação dos meios de transporte:
Nome e endereço do exportador:
Nome e endereço do destinatário:
IV. Informações sanitárias
O Veterinário Oficial abaixo assinado certifica que os produtos descritos abaixo atendem aos seguintes
requerimentos1:
Carimbo oficial:

Emitido em.................................... no dia……………….
Nome e endereço do veterinário
Assinatura:

1.Estas condições foram determinadas de comum acordo pelos Serviços Veterinários dos países importador e exportador, de acordo com as opções fornecidas no Código Sanitário.
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