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UNIÃO EUROPEIA Certificado intracomunitário
I.1. Expedidor

Nome

Endereço

País

I.2. N.° de referência do certificado I.2.a. N.º de referência local:

I.3. Autoridade Central Competente

I.4. Autoridade Local Competente

I.5. Destinatário

Nome

Endereço

País

I.6. N.º dos certificados originais associados N.º(s) dos documentos de acompanhamento

I.7. Negociante

Nome Número de aprovação

I.8. País de origem Código ISO I.9. Região de origem Código I.10. País de destino Código ISO I.11. Região de destino Código

I.12. Local de origem/Local de colheita

Exploração Centro de agrupamento Instalação do negociante

Organismo aprovado Centro de sêmen Exploração de aquicultura aprovada

Equipa de embriões Estabelecimento Outro

Nome

Endereço

Número de aprovação

Código postal

I.13. Local de destino

Exploração Centro de agrupamento Instalação do negociante

Organismo aprovado Centro de sêmen Exploração de aquicultura aprovada

Equipa de embriões Estabelecimento Outro

Nome

Endereço

Número de aprovação

Código postal

I.14. Local de carregamento

Código postal

I.15. Data e hora da partida

I.16. Meios de transporte

Avião Navio Vagão ferroviário

Veículo rodoviário Outro

Identificação:

Número(s):

I.17. Transportador

Nome

Endereço

Código postal

Número de aprovação

País membro

I.20. Número/Quantidade I.22. Número de embalagens

I.23. Identificação do contentor e nº do selo

I.21 Temperatura dos produtos

Ambiente Refrigerado Congelado

I.25. Animais/Produtos certificados para::

I.26. Trânsito por país terceiro

País terceiro Código ISO

País terceiro Código ISO

País terceiro Código ISO

Ponto de saída Código

Ponto de entrada N° da unidade do PIF

I.27. Trânsito por Estados-Membros

País membro Código ISO

País membro Código ISO

País membro Código ISO

I.28. Exportação

País terceiro Código ISO

Ponto de saída Código

I.29. Duração prevista do transporte

I.30.Plano de marcha

Sim Não

I.31. Identificação dos animais

1/pt 6

Identificação individual oficial Idade (meses) Sexo (fêmea, macho, castrado)

Reprodução
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O abaixo assinado, veterinário oficial, certifica que os animais acima descritos satisfazem os seguintes requisitos:

Os animais nasceram e foram criados desde o nascimento em território da União.] [II.1.(1)quer

Os animais foram importados de um país terceiro em conformidade com as condições de saúde animal estabelecidas no Regulamento (UE) n.º 206/2010 da Comissão, pelo menos 30 dias

antes do carregamento.]

 [II.1.(1)quer

Os animais:II.2.

foram inspecionados hoje (no prazo de 24 horas antecedente ao carregamento) e não mostram sinais clínicos de doença;II.2.1.

não são animais destinados a ser destruídos ao abrigo de um programa de erradicação de doença contagiosa ou infecciosa;II.2.2.

provêm de explorações que não foram alvo de qualquer proibição oficial por razões sanitárias, nos últimos 42 dias no caso da brucelose, nos últimos 30 dias no caso da raiva e nos últimos

15 dias no caso do carbúnculo, e não estiveram em contacto com animais de explorações que não cumprissem essas condições;

II.2.3.

não provêm de uma exploração situada numa zona de proteção criada ao abrigo da legislação da União da qual os animais estejam proibidos de sair, nem estiveram em contacto com

animais provenientes de explorações desse tipo;

II.2.4.

não são objeto de medidas em matéria de saúde animal decorrentes da legislação da União relativa à febre aftosa nem foram vacinados contra esta doença.II.2.5.

Com base na declaração escrita do detentor dos animais ou num exame do registo da exploração e dos documentos de circulação mantidos em conformidade com o Regulamento (CE) n.º

21/2004 do Conselho, em particular as secções B e C do anexo desse regulamento, os animais permaneceram numa única exploração de origem pelo menos nos últimos 30 dias, ou na

exploração de origem desde o nascimento no caso de os animais terem menos de 30 dias de idade, e não foram introduzidos na exploração de origem ovinos ou caprinos nos últimos 21

dias nem foi introduzido na exploração de origem nos últimos 30 dias nenhum biungulado importado de um país terceiro, a menos que esses animais tenham sido introduzidos em

conformidade com o artigo 4.º-A, n.º 1, da Diretiva 91/68/CEE do Conselho.

II.3.

Os animais cumprem as garantias suplementares previstas nos artigos 7.° ou 8.° da Diretiva 91/68/CEE do Conselho e estabelecidas para o Estado-Membro de destino ou parte do seu

território    (inserir o Estado-Membro ou parte do seu território) na Decisão … /… /… da Comissão     (inserir número).]

 [II.4.(1)

Os animais cumprem pelo menos uma das seguintes condições e, portanto, preenchem as condições de admissão numa exploração de ovinos ou caprinos oficialmente indemne de

brucelose (B. melitensis):

II.5.

 [a exploração de origem está situada num Estado-Membro ou parte do seu território    (inserir o Estado-Membro ou parte do seu território) reconhecido como oficialmente indemne de

brucelose em conformidade com a Decisão    (inserir número) da Comissão .]

quer(1)

 [provêm de uma exploração oficialmente indemne de brucelose (B. melitensis).]quer(1)

 [provêm de uma exploração indemne de brucelose (B. melitensis) equer(1)

estão identificados individualmente, i)

nunca foram vacinados contra a brucelose ou se o tiverem sido foram-no há mais de dois anos ou são fêmeas com mais de dois anos que foram vacinadas antes dos sete meses, ii)

foram isolados na exploração de origem sob supervisão oficial e, durante esse isolamento, foram submetidos, com resultados negativos, a dois testes para pesquisa da

brucelose, em conformidade com o anexo C da Diretiva 91/68/CEE, efetuados com pelo menos seis semanas de intervalo.]

 iii)

Os animais cumprem pelo menos uma das seguintes condições e, portanto, preenchem as condições de admissão numa exploração de ovinos ou caprinos indemne de brucelose

(B. melitensis):

II.6.

 [provêm de uma exploração oficialmente indemne de brucelose (B. melitensis).]quer(1)

 [provêm de uma exploração indemne de brucelose (B. melitensis).]quer(1)

 [até à data de elegibilidade ao abrigo de planos de erradicação aprovados nos termos da Decisão 90/242/CEE do Conselho, os animais são originários de uma exploração que não está

indemne nem oficialmente indemne de brucelose, e satisfazem as seguintes condições:

quer(1)

estão identificados individualmente, i)

são originários de uma exploração em que todos os animais das espécies sensíveis à brucelose (B. melitensis) estão isentos de sintomas clínicos ou de quaisquer outros

sintomas de brucelose há pelo menos 12 meses, e

 ii)

 [não foram vacinados contra a brucelose (B. melitensis) nos últimos dois anos, e foram isolados sob supervisão veterinária na exploração de origem e, durante esse isolamento,

foram submetidos, com resultados negativos, a dois testes para pesquisa da brucelose, em conformidade com o anexo C da Diretiva 91/68/CEE, efetuados com pelo menos seis

semanas de intervalo.]

quer(1)

 [foram vacinados com a vacina Rev. 1 antes dos sete meses de idade e não foram vacinados nos 15 dias anteriores à data de emissão do presente certificado sanitário.] ]quer (1)

Os carneiros não castrados de reprodução devem: [II.7.(1)

ser provenientes de uma exploração em que não se verificou qualquer caso de epididimite contagiosa do carneiro (B. ovis) nos 12 últimos meses, i)

ter permanecido continuamente nessa exploração nos 60 dias anteriores à expedição, ii)

ter sido submetidos, nos 30 dias anteriores à expedição, com resultado negativo, a um teste de deteção da epididimite contagiosa do carneiro (B. ovis), em conformidade com o

anexo D da Diretiva 91/68/CEE.]

 iii)

Tanto quanto é do conhecimento do signatário e conforme declaração escrita do proprietário, os animais não são provenientes nem estiveram em contacto com animais de explorações em

que tenham sido detetadas clinicamente as seguintes doenças:

II.8.

nos últimos seis meses, agalaxia contagiosa dos ovinos (Mycoplasma agalactiae) e agalaxia contagiosa dos caprinos (Mycoplasma agalactiae, M. capricolum, M. mycoides

subsp. mycoides «large colony»),

 i)

nos últimos 12 meses, pseudotuberculose ou linfadenite caseosa, ii)

nos últimos três anos, adenomatose pulmonar, Maedi/Visna ou artrite/encefalite viral caprina. Todavia, este prazo é reduzido para 12 meses no caso de os animais atingidos por

Maedi/Visna ou artrite/encefalite viral caprina terem sido abatidos e de os animais restantes terem reagido negativamente a dois testes.

 iii)

Os animais destinam-se a um Estado-Membro ou zona de um Estado-Membro enumerados no anexo VIII, capítulo A, secção A, ponto 2.3, do Regulamento (CE) n.º 999/2001 como tendo

um risco negligenciável de tremor epizoótico clássico, ou a um Estado-Membro enumerado no ponto 3.2 dessa secção como dispondo de um programa nacional aprovado de controlo do

tremor epizoótico, e

 [II.9.(1)quer

 [provêm de uma exploração situada num Estado-Membro ou zona de um Estado-Membro enumerados no anexo VIII, capítulo A, secção A, ponto 2.3, do Regulamento (CE) n.º 999/2001

como tendo um risco negligenciável de tremor epizoótico clássico.]

(1)quer

 [provêm de uma exploração reconhecida como tendo um risco negligenciável de tremor epizoótico clássico em conformidade com o anexo VIII, capítulo A, secção A, ponto 1.2, do

Regulamento (CE) n.º 999/2001 e enumerada como tal na lista elaborada pela autoridade competente do Estado-Membro em conformidade com o ponto 1.1 da referida secção.]

(1)e/quer

 [provêm de uma exploração não sujeita às medidas estabelecidas no anexo VII, capítulo B, pontos 3 e 4, do Regulamento (CE) n.º 999/2001 e os animais são ovinos com o genótipo de

proteína de prião ARR/ARR.]

(1)e/quer

 [provêm de, e destinam-se a, um organismo, instituto ou centro aprovado, tal como definidos no artigo 2.º, n.º 1, alínea c), da Diretiva 92/65/CEE.](1)e/quer

 [cumprem as condições estabelecidas no anexo VIII, capítulo A, secção A, ponto 4.1, alínea d), do Regulamento (CE) n.º 999/2001.] ](1)quer
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Os animais destinam-se a um Estado-Membro ou zona de um Estado-Membro não enumerados no anexo VIII, capítulo A, secção A, ponto 2.3, do Regulamento (CE) n.º 999/2001 como

tendo um risco negligenciável de tremor epizoótico clássico, ou não enumerados no ponto 3.2 dessa secção como dispondo de um programa nacional aprovado de controlo do tremor

epizoótico, e

 [II.9.(1)quer

 [provêm de uma exploração situada num Estado-Membro ou zona de um Estado-Membro enumerados no anexo VIII, capítulo A, secção A, ponto 2.3, do Regulamento (CE) n.º 999/2001

como tendo um risco negligenciável de tremor epizoótico clássico.]

(1)quer

 [provêm de uma exploração reconhecida como tendo um risco negligenciável de tremor epizoótico clássico em conformidade com o anexo VIII, capítulo A, secção A, ponto 1.2, do

Regulamento (CE) n.º 999/2001 e enumerada como tal na lista elaborada pela autoridade competente do Estado-Membro em conformidade com o ponto 1.1 da referida secção.]

(1)e/quer

 [provêm de uma exploração não sujeita às medidas estabelecidas no anexo VII, capítulo B, pontos 3 e 4, do Regulamento (CE) n.º 999/2001 e os animais são ovinos com o genótipo de

proteína de prião ARR/ARR.]

(1)e/quer

 [provêm de uma exploração reconhecida como tendo um risco controlado de tremor epizoótico clássico em conformidade com o anexo VIII, capítulo A, secção A, ponto 1.3, do

Regulamento (CE) n.º 999/2001 e enumerada como tal na lista elaborada pela autoridade competente do Estado-Membro em conformidade com o ponto 1.1 da referida secção.]

(1)e/quer

 [provêm de, e destinam-se a, um organismo, instituto ou centro aprovado, tal como definidos no artigo 2.º, n.º 1, alínea c), da Diretiva 92/65/CEE.](1)e/quer

 [cumprem as condições estabelecidas no anexo VIII, capítulo A, secção A, ponto 4.1, alínea d), do Regulamento (CE) n.º 999/2001.] ](1)quer

Os animais foram transportados por meios de transporte e retenção previamente limpos e desinfetados com recurso a um desinfetante oficialmente aprovado, e por forma a proporcionar proteção

efetiva do estatuto sanitário dos animais.

II.10.1.

Com base na documentação oficial que acompanha os animais, a remessa abrangida pelo presente certificado sanitário iniciará o seu percurso em    (inserir data)(2).II.10.2.

No momento da inspeção, os animais abrangidos pelo presente certificado sanitário estavam aptos para serem transportados na viagem prevista, em conformidade com as disposições do Regulamento

(CE) n.º 1/2005 do Conselho(3).

II.10.3.

Febre Catarral Ovina (BT): Isenção da proibição de saída

- BT-1: Animais conformes ao artigo  7(1)  ou  7(2)(a)  ou  7 (2)(b)  ou  7 (2)(c) ou 7(2a)(a) ou 7(2a)(b) ou 7(2a)(c)   (indicar conforme adequado) do Regulamento (CE) n.o 1266/2007.

- BT-2:  Animais / Sémen / Ovulos /e  Embriões ; (indicar conforme adequado) , conformes ao artigo  8(1)(a)  ou do artigo  8(1)(b)  ou do artigo  8(4)  ou do artigo  8(5a)  (indicar conforme

adequado) do Regulamento (CE) n.o 1266/2007.

-BT-3:  Tratamento insecticida/repelente com   (inserir nome do produto) em   ( data) em conformidade com o Regulamento (CE) n.o 1266/2007.

- BT-4: Animais conformes ao n. o 1 do artigo 9. o A do Regulamento (CE) n. o 1266/2007

- BTA1: Até à sua expedição, os animais foram mantidos numa zona sazonalmente livre de febre catarral durante o período sazonalmente livre do vector que teve início em    (inserir data) desde o

nascimento ou, pelo menos, durante 60 dias   e, se adequado (indicar conforme adequado), foram submetidos a um teste de identificação do agente, em conformidade com o Manual Terrestre da OIE,

em amostras colhidas nos sete dias anteriores à data da expedição, com resultados negativos, em conformidade com o ponto A.1 do anexo III do Regulamento (CE) n.º 1266/2007.

- BTA2: Animais conformes ao ponto A.2 do anexo III do Regulamento (CE) n.o 1266/2007

- BTA3: Animais conformes ao ponto A.3 do anexo III do Regulamento (CE) n.o 1266/2007

- BTA4: Animais conformes ao ponto A.4 do anexo III do Regulamento (CE) n.o 1266/2007

- BTA5: Animais vacinados contra o(s) serótipo(s) da febre catarral ovina    (inserir serótipo(s)), com    (inserir nome da vacina), com uma vacina  inactivada / viva modificada  (indicar conforme

adequado), em conformidade com o ponto A.5 do anexo III do Regulamento (CE) n.º 1266/2007.

- BTA6: Animais submetidos a um teste serológico de acordo com o manual da OIE para detecção de anticorpos contra o serótipo do vírus da febre catarral ovina    (indicar serótipo) em

conformidade com o ponto A.6 do anexo III do Regulamento (CE) n.º 1266/2007.

- BTA7: Animais submetidos a um teste serológico específico de acordo com o manual da OIE para detecção de anticorpos contra todos os serótipos do vírus da febre catarral ovina    (indicar

serótipos) presentes ou provavelmente presentes, em conformidade com o ponto A.7 do anexo III do Regulamento (CE) n.º 1266/2007.

- BTA8:  «A(s) fêmea(s) não está(ão) prenhe(s)» , ou  «A(s) fêmea(s) pode(m) estar prenhe(s), e cumpre(m), a(s) condição(ões)    (definida(s) no ponto  5 ,  6  e  7  antes da inseminação artificial ou

do acasalamento,  ou ainda a condição prevista no ponto 3) ; indicar conforme adequado).»

Notas

Parte I:

Utilizar o código NC adequado, nas seguintes rubricas: 01.04.10 ou 01.04.20.Casa I.19:•

No caso de contentores ou caixas, indicar o número do contentor e o número do selo (se for caso disso).Casa I.23:•

Sistema de identificação: os animais devem ostentar: um número individual que permita rastreá-los até às respetivas instalações de origem, em conformidade com o Regulamento (CE)

n.º 21/2004 do Conselho.

Casa I.31:•

Idade: (meses).

Sexo: (M = macho, F = fêmea, C = castrado).

Parte II:

Riscar o que não interessa.(1)

No caso de uma remessa ser agrupada num centro de agrupamento e incluir animais que foram carregados em datas diferentes, dever-se-á considerar como data de início da viagem da remessa a data

em que a primeira parte desta última partiu da exploração de origem.

(2)

A presente declaração não isenta os transportadores das suas obrigações em conformidade com as regras em vigor da União, nomeadamente no que diz respeito à aptidão dos animais para serem

transportados.

(3)

O presente certificado é válido por 10 dias.·           
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O carimbo e a assinatura devem ser de uma cor diferente da utilizada nas outras menções do certificado.·           

Veterinário oficial ou inspector oficial

Qualificação e cargo:Nome (em maiúsculas):

N.º da UVL associada:Unidade Veterinária Local:

Assinatura:Data:

Carimbo
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UNIÃO EUROPEIA Certificado intracomunitário
III.1. Data do controlo III.2. N.° de Referência do Certificado:

III.3. Controlo documental:: Não Sim

Norma comunitária

Garantias adicionais

Exigências nacionais

Satisfatório

Satisfatório

Satisfatório

Não satisfatório

Não satisfatório

Não satisfatório

III.4. Controlo de identidade: Não Sim

Satisfatório Não satisfatório

III.5. Controlo físico: Não Total de animais controlados

Satisfatório Não satisfatório

III.6. Testes laboratoriais: Não Sim

Data:

Testes para rastreio de:

Aleatórios Por suspeita

Resultados: Pendentes Satisfatório Não satisfatório

III.7. Controlo do bem-estar Não Sim

Satisfatório Não satisfatório

III.8. Infracção à legislação de bem-estar animal:

III.8.1. Autorização de transporte não válida

III.8.2. Meios de transporte não conformes

III.8.3. Densidade de carga excessiva Superfície média

III.8.4. Períodos de transporte não respeitados

III.8.5. Abeberamento ou alimentação deficientes

III.8.6. Maus tratos ou negligência para com os animais

III.8.7. Medidas complementares para os trajetos de longa duração

III.8.8. Certificado de aptidão profissional do motorista

III.8.9. Dados registrados no planeamento

III.8.10. Outra

III.9. Infracção à legislação sanitária

III.9.1. Falta de/não validade do certificado

III.9.2. Não conformidade dos documentos

III.9.3. País não autorizado

III.9.4. Região/zona não aprovada

III.9.5. Espécie proibida

III.9.6. Ausência de garantias complementares

III.9.7. Exploração não aprovada

III.9.8. Animais doentes ou suspeitos de doença

III.9.9. Resultados de análise desfavoráveis

III.9.10. Identificação inexistente ou não regulamentar

III.9.11. Não cumprimento das exigências nacionais

III.9.12. Endereço do local de destino incorrecto

III.9.13. Outra

III.10. Consequências do transporte para os animais

Número de animais mortos:: Estimativa:

Número de animais inaptos:: Estimativa:

Número de partos ou abortos::

III.11. Acções correctivas

III.11.1. Partida diferida

III.11.2. Procedimento de transferência

III.11.3. Colocação em quarentena

III.11.4. Abate / Eutanásia

III.11.5. Destruição das carcaças/produtos

III.11.6. Reexpedição

III.11.7. Tratamento dos produtos

III.11.8.7. Utilização dos produtos para outros fins

Identificação:

III.12. Destino após quarentena

III.12.1. Abate / Eutanásia

III.12.2. Libertação

III.14. Veterinário oficial ou inspector oficial

Unidade Veterinária Local N.º da UVL associada

Nome (em maiúsculas):

Qualificação e cargo

Data: Assinatura:

III.13. Local do controlo

Estabelecimento Exploração Centro de agrupamento

Instalação do comerciante Organismo aprovado Centro de sémen

Porto Aeroporto Ponto de saída

Durante o trajecto Outro

5/pt 6



6/pt 6

PLANEAMENTO

1.1 Nome e endereço do ORGANIZADOR a) b) 1.2. Nome da pessoa responsável pela viagem

1.3. Telefone / Fax

2. DURAÇÃO TOTAL ESPERADA (horas / dias)

3.1 Local e país de PARTIDA

3.2 Data 3.3 Hora

4.1 Local e país de DESTINO

4.2 Data 4.3 Hora

5.1 Espécie 5.2 Número de animais 5.3 Número(s) do(s) certificado(s) veterinário(s)

5.4 Peso total estimado da remessa (em Kg) 5.5 Espaço total previsto para a remessa (em m2)

8. Assinatura do organizador

6. Lista de pontos de repouso, transferência ou saída previstos

7. Eu, o organizador, declaro pela presente ser responsável pela organização da viagem mencionada supra e ter tomado as disposições adequadas para a

salvaguarda do bem estar dos animais durante a viagem, em conformidade com as disposições do Regulamento (CE) nº 1/2005

a) Organizador: ver definição estabelecida na alínea q) do artigo 2º do Regulamento (CE) nº 1/2005 do Conselho

b) Caso o organizador seja um transportador, deverá ser especificado o número de autorização

6.1. Nome dos locais onde os animais repousarão ou serão

transferidos (incluindo pontos de saída)

6.2 Chegada 6.3 Duração (em

horas)

6.4 Nome e número de autorização do transportador

(se diferente do organizador)

6.5. Identificação

Data Hora


