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Instrução Normativa nº 006/2018
 

Dispõe sobre os procedimentos para habilitação e cadastramento de
médicos veterinários da iniciativa privada junto à Agência Goiana de
Defesa Agropecuária para colheita e envio de amostras para
diagnóstico laboratorial da Anemia Infecciosa Equina e do Mormo,
no estado de Goiás.

 

O PRESIDENTE DA AGÊNCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUÁRIA –
AGRODEFESA, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 203 do Regulamento da Lei n.º
13.998, de 13 de dezembro de 2001, aprovado pelo Decreto n.º 5.652, de 06 de setembro de 2002;

Considerando o Decreto Lei nº 818, de 05 de Junho de 1969, que dispõe sobre a
aceitação pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento para fins relacionados com a defesa
sanitária animal, de atestados firmados por médico veterinário sem vínculo com o serviço público e dá
outras providências;

Considerando o disposto na Lei Estadual nº 13.998 de 13 de dezembro de 2.001, que
dispõe sobre a Defesa Sanitária Animal do Estado de Goiás e seu Regulamento aprovado pelo Decreto
Estadual nº 5.652 de 06 de setembro de 2002;

Considerando a Instrução Normativa nº 06 de 16 de janeiro de 2018, que aprova as
diretrizes gerais para prevenção, controle e Erradicação do Mormo no território nacional, no âmbito do
Programa Nacional de Sanidade dos Equídeos (PNSE);

Considerando a Instrução Normativa nº 45 de 15 de junho de 2004, que aprova as
normas para a prevenção e o controle da Anemia Infecciosa Eqüina - AIE no território nacional, no
âmbito do Programa Nacional de Sanidade dos Equídeos (PNSE);

Considerando a necessidade de controle e prevenção da Anemia Infecciosa Equina e do
Mormo, de forma a garantir a saúde animal do plantel de equídeos do estado de Goiás e, principalmente a
saúde pública;

 

RESOLVE:

 

Art. 1º Estabelecer normas e procedimentos para cadastramento pela AGRODEFESA
de médicos veterinários habilitados pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA
para fins de requisição, colheita e envio de amostras para exames laboratoriais de AIE e Mormo em
equídeos no estado de Goiás e aprovar anexos.

Art. 2º A habilitação de médicos veterinários para colheita e envio de amostras para
exames laboratoriais de Mormo será concedida pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

§ 1º O médico veterinário habilitado pelo MAPA para requisição, colheita e envio de
amostras para exames laboratoriais de Mormo estarão automaticamente cadastrados para requisição,
colheita e envio de amostras para exames laboratoriais de AIE;



§ 2º Para fins de cadastramento na AGRODEFESA, o médico veterinário deverá estar
obrigatoriamente habilitado pelo MAPA.

Art. 3º Para fins de cadastramento, o médico veterinário deverá:

I - não possuir vínculo empregatício com o Serviço Veterinário Oficial -SVO;

II - estar devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina Veterinária do
Estado de Goiás;

III – ser aprovado em curso de capacitação promovido e organizado pelo Serviço
Veterinário Oficial – SVO;

IV – requerer o cadastramento junto à Gerência de Sanidade Animal da
AGRODEFESA, por meio da coordenação do Programa Estadual de Sanidade dos Equídeos - PESE,
apresentando os seguintes documentos:

a) Requerimento para cadastramento de médico veterinário para colheita e envio de
amostras para diagnóstico laboratorial de AIE e Mormo, conforme anexo I;

b) Formulário de cadastro de médico veterinário, conforme anexo II;

c) Termo de compromisso e responsabilidade, conforme anexo III;

d) Fotocópia da carteira do CRMV-GO;

e) Certidão negativa atualizada do CRMV-GO;

f) Certificado de participação integral e aprovação no curso de habilitação de médicos
veterinários para requisição, colheita e envio de amostras para exames laboratoriais de AIE e Mormo,
válido e oferecido pelo SVO do estado de Goiás; �

§1º Fica estabelecida a necessidade de atualização anual do cadastro de médico
veterinário no PESE no SIDAGO até o dia 31 de março do ano subsequente. Em caso de não atualização,
o médico veterinário terá seu cadastro automaticamente suspenso até a regularização;

§2º A realização e comprovação do cadastramento no PESE pelo médico veterinário, de
acordo com normas e modelos definidos por essa Instrução Normativa, poderá ser substituída a qualquer
momento por sistema informatizado desenvolvido pelo SVO para esta finalidade. Para fins de realização
do cadastramento, a AGRODEFESA providenciará o lançamento das informações do médico veterinário
requisitante, desde que completas, no Sistema de Defesa Agropecuário do Estado de Goiás - SIDAGO.

Art. 4º É de obrigação do médico veterinário cadastrado/habilitado:

I – conhecer e observar a legislação sanitária vigente relacionada ao Programa Nacional
de Sanidade dos Equídeos - PNSE e Programa Estadual de Sanidade dos Equídeos - PESE;

II – manter seu cadastro atualizado junto à AGRODEFESA;

III – enviar relatório de atividades até o 5º dia útil do mês subsequente, conforme Anexo
IV, para a coordenação do Programa Nacional de Sanidade dos Equídeos – PNSE , na Superintendência
Federal de Agricultura em Goiás - SFA-GO.

IV – atender as convocações do Serviço Veterinário Oficial;

V – estar presente para identificação de animal positivo para AIE e Mormo, quando
requisitado pelo SVO;

VI – confeccionar e utilizar carimbo conforme modelo previsto no Anexo V.

Art. 5º O médico veterinário habilitado terá sua habilitação e cadastramento suspensos
pela AGRODEFESA e SFA-GO/MAPA, respectivamente, com a devida notificação pelo SVO, quando:

I – deixar de enviar o relatório de atividades nos prazos estipulados;

II – for alvo de averiguação de suspeita de irregularidades pelo SVO;



Parágrafo único. A suspensão será cessada quando houver regularização dos motivos
que motivaram a mesma.

Art. 6º O médico veterinário terá seu cadastramento cancelado, mantido o direito ao
contraditório e ampla defesa, quando:

I – prestar falsa informação ou omitir informações;

II – deixar de prestar as informações solicitadas pelo SVO, nos prazos estipulados;

III – não atender às convocações do SVO, sem justificativa prévia;

IV – constatado inconformidade relacionadas à veracidade e fidelidade das informações
quanto à colheita de amostras ou quanto ao preenchimento de requisição de exame;

V – infringir a legislação sanitária animal vigente;

VI – solicitar o cancelamento de sua habilitação.

§ 1º O médico veterinário habilitado e/ou cadastrado deverá informar ao SVO, por meio
do formulário – Anexo IV, o interesse no cancelamento de sua habilitação e/ou cadastramento;

§ 2º O médico veterinário que tiver sua habilitação e/ou cadastramento cancelados por
infração aos incisos I, II, III, IV e V poderá solicitar nova habilitação e/ou cadastramento, depois de
decorrido o prazo de um ano do cancelamento.

§ 3º Na ocorrência de reincidência nas infrações citadas nos itens I, II, III, IV e V, o
prazo para requerimento de nova habilitação será contado em dobro, além da obrigação de participação
em novo treinamento de habilitação de médicos veterinários para colheita e envio de amostras para testes
laboratoriais de AIE e Mormo.

Art. 7º O médico veterinário cadastrado não poderá coletar novamente amostra de
animal com resultado positivo para exame laboratorial de AIE e Mormo, devendo certificar-se, quando da
colheita na mesma propriedade em datas distintas, de não estar coletando amostra de um animal
recentemente diagnosticado como diferente de negativo para Mormo e AIE.

Art. 8º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

 

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

 

 GABINETE DO PRESIDENTE DA AGÊNCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUÁRIA -
AGRODEFESA, Goiânia-GO.

 

 

José Manoel Caixeta Haum
Presidente

 
 

Presidência da Agência Goiana de Defesa Agropecuária - AGRODEFESA
Av. 4ª Radial, Praça Central, Viela, Qd.60, Lt-01 e 02, Setor Pedro Ludovico, Goiânia - GO, CEP: 74.830-

130
email: presidência@agrodefesa.go.gov.br  - fone: 62-3201-3533

Documento assinado eletronicamente por JOSE MANOEL CAIXETA HAUN, Presidente,



em 11/06/2018, às 15:45, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do
Decreto nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador
2777014 e o código CRC 7440AB7A.

 

Referência: Processo nº 201800066004903 SEI 2777014

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=2777014&crc=7440AB7A
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Protocolo 81690

Agência Goiana de Defesa Agropecuária – 
AGRODEFESA

<#ABC#81936#15#100195>

Instrução Normativa nº 006/2018 - AGRODEFESA
Dispõe sobre os procedimentos para habilitação e cadastramento 
de médicos veterinários da iniciativa privada junto à Agência Goiana 
de Defesa Agropecuária para colheita e envio de amostras para 
diagnóstico laboratorial da Anemia Infecciosa Equina e do Mormo, 
no estado de Goiás.
O PRESIDENTE DA AGÊNCIA GOIANA DE DEFESA 
AGROPECUÁRIA - AGRODEFESA, no uso de suas atribuições 
legais, nos termos do art. 203 do Regulamento da Lei n.º 13.998, de 
13 de dezembro de 2001, aprovado pelo Decreto n.º 5.652, de 06 de 
setembro de 2002;
Considerando o Decreto Lei nº 818, de 05 de Junho de 1969, que 
dispõe sobre a aceitação pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento para fins relacionados com a defesa sanitária animal, 
de atestados firmados por médico veterinário sem vínculo com o 
serviço público e dá outras providências;
Considerando o disposto na Lei Estadual nº 13.998 de 13 de 
dezembro de 2.001, que dispõe sobre a Defesa Sanitária Animal 
do Estado de Goiás e seu Regulamento aprovado pelo Decreto 
Estadual nº 5.652 de 06 de setembro de 2002;
Considerando a Instrução Normativa nº 06 de 16 de janeiro de 
2018, que aprova as diretrizes gerais para prevenção, controle e 
Erradicação do Mormo no território nacional, no âmbito do Programa 
Nacional de Sanidade dos Equídeos (PNSE);
Considerando a Instrução Normativa nº 45 de 15 de junho de 2004, 
que aprova as normas para a prevenção e o controle da Anemia 
Infecciosa Eqüina - AIE no território nacional, no âmbito do Programa 
Nacional de Sanidade dos Equídeos (PNSE);
Considerando a necessidade de controle e prevenção da Anemia 
Infecciosa Equina e do Mormo, de forma a garantir a saúde animal 
do plantel de equídeos do estado de Goiás e, principalmente a 
saúde pública;
RESOLVE:
Art. 1º Estabelecer normas e procedimentos para cadastramen-
to pela AGRODEFESA de médicos veterinários habilitados pelo 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA para 
fins de requisição, colheita e envio de amostras para exames labora-

toriais de AIE e Mormo em equídeos no estado de Goiás e aprovar 
anexos.
Art. 2º A habilitação de médicos veterinários para colheita e envio de 
amostras para exames laboratoriais de Mormo será concedida pelo 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
§ 1º O médico veterinário habilitado pelo MAPA para requisição, 
colheita e envio de amostras para exames laboratoriais de Mormo 
estarão automaticamente cadastrados para requisição, colheita e 
envio de amostras para exames laboratoriais de AIE;
§ 2º Para fins de cadastramento na AGRODEFESA, o médico 
veterinário deverá estar obrigatoriamente habilitado pelo MAPA.
Art. 3º Para fins de cadastramento, o médico veterinário deverá:
I - não possuir vínculo empregatício com o Serviço Veterinário Oficial 
-SVO;
II - estar devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina 
Veterinária do Estado de Goiás;
III - ser aprovado em curso de capacitação promovido e organizado 
pelo Serviço Veterinário Oficial - SVO;
IV - requerer o cadastramento junto à Gerência de Sanidade Animal 
da AGRODEFESA, por meio da coordenação do Programa Estadual 
de Sanidade dos Equídeos - PESE, apresentando os seguintes 
documentos:
a) Requerimento para cadastramento de médico veterinário para 
colheita e envio de amostras para diagnóstico laboratorial de AIE e 
Mormo, conforme anexo I;
b) Formulário de cadastro de médico veterinário, conforme anexo II;
c) Termo de compromisso e responsabilidade, conforme anexo III;
d) Fotocópia da carteira do CRMV-GO;
e) Certidão negativa atualizada do CRMV-GO;
f) Certificado de participação integral e aprovação no curso de 
habilitação de médicos veterinários para requisição, colheita e envio 
de amostras para exames laboratoriais de AIE e Mormo, válido e 
oferecido pelo SVO do estado de Goiás;
§1º Fica estabelecida a necessidade de atualização anual do 
cadastro de médico veterinário no PESE no SIDAGO até o dia 31 de 
março do ano subsequente. Em caso de não atualização, o médico 
veterinário terá seu cadastro automaticamente suspenso até a re-
gularização;
§2º A realização e comprovação do cadastramento no PESE pelo 
médico veterinário, de acordo com normas e modelos definidos 
por essa Instrução Normativa, poderá ser substituída a qualquer 
momento por sistema informatizado desenvolvido pelo SVO 
para esta finalidade. Para fins de realização do cadastramento, a 
AGRODEFESA providenciará o lançamento das informações do 
médico veterinário requisitante, desde que completas, no Sistema 
de Defesa Agropecuário do Estado de Goiás - SIDAGO.
Art. 4º É de obrigação do médico veterinário cadastrado/habilitado:
I - conhecer e observar a legislação sanitária vigente relacionada ao 
Programa Nacional de Sanidade dos Equídeos - PNSE e Programa 
Estadual de Sanidade dos Equídeos - PESE;
II - manter seu cadastro atualizado junto à AGRODEFESA;
III - enviar relatório de atividades até o 5º dia útil do mês subsequente, 
conforme Anexo IV, para a coordenação do Programa Nacional de 
Sanidade dos Equídeos - PNSE , na Superintendência Federal de 
Agricultura em Goiás - SFA-GO.
IV - atender as convocações do Serviço Veterinário Oficial;
V - estar presente para identificação de animal positivo para AIE e 
Mormo, quando requisitado pelo SVO;
VI - confeccionar e utilizar carimbo conforme modelo previsto no 
Anexo V.
Art. 5º O médico veterinário habilitado terá sua habilitação e cadas-
tramento suspensos pela AGRODEFESA e SFA-GO/MAPA, respec-
tivamente, com a devida notificação pelo SVO, quando:
I - deixar de enviar o relatório de atividades nos prazos estipulados;
II - for alvo de averiguação de suspeita de irregularidades pelo SVO;
Parágrafo único. A suspensão será cessada quando houver regula-
rização dos motivos que motivaram a mesma.
Art. 6º O médico veterinário terá seu cadastramento cancelado, 
mantido o direito ao contraditório e ampla defesa, quando:
I - prestar falsa informação ou omitir informações;
II - deixar de prestar as informações solicitadas pelo SVO, nos 
prazos estipulados;
III - não atender às convocações do SVO, sem justificativa prévia;
IV - constatado inconformidade relacionadas à veracidade e 
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fidelidade das informações quanto à colheita de amostras ou quanto 
ao preenchimento de requisição de exame;
V - infringir a legislação sanitária animal vigente;
VI - solicitar o cancelamento de sua habilitação.
§ 1º O médico veterinário habilitado e/ou cadastrado deverá 
informar ao SVO, por meio do formulário - Anexo IV, o interesse no 
cancelamento de sua habilitação e/ou cadastramento;
§ 2º O médico veterinário que tiver sua habilitação e/ou cadastra-
mento cancelados por infração aos incisos I, II, III, IV e V poderá 
solicitar nova habilitação e/ou cadastramento, depois de decorrido o 
prazo de um ano do cancelamento.
§ 3º Na ocorrência de reincidência nas infrações citadas nos itens 
I, II, III, IV e V, o prazo para requerimento de nova habilitação será 
contado em dobro, além da obrigação de participação em novo 
treinamento de habilitação de médicos veterinários para colheita e 
envio de amostras para testes laboratoriais de AIE e Mormo.
Art. 7º O médico veterinário cadastrado não poderá coletar 
novamente amostra de animal com resultado positivo para exame 
laboratorial de AIE e Mormo, devendo certificar-se, quando da 
colheita na mesma propriedade em datas distintas, de não estar 
coletando amostra de um animal recentemente diagnosticado como 
diferente de negativo para Mormo e AIE.
Art. 8º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua 
publicação.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
GABINETE DO PRESIDENTE DA AGÊNCIA GOIANA DE DEFESA 
AGROPECUÁRIA - AGRODEFESA, Goiânia-GO em 11 de Junho 
de 2018.

José Manoel Caixeta Haun
Presidente

Relação dos anexos abaixo, disponíveis no sítio da AGRODEFESA 
em http://www.agrodefesa.go.gov.br/post/ver/184769/legislacao:

ANEXO I - Requerimento para habilitação e cadastramento de 
Médico Veterinário
ANEXO II - Formulário de Cadastro de Médico Veterinário
ANEXO III - Termo de Compromisso
ANEXO IV - Formulário para solicitação de cancelamento de 
habilitação
ANEXO V - Modelo de carimbo a ser utilizado pelo Médico Veterinário 
habilitado
ANEXO VI - Relatório Mensal de Atividades
<#ABC#81936#16#100195/>

Protocolo 81936

Agência Goiana de Transportes e Obras – 
AGETOP

<#ABC#81716#16#99962>

AVISO DE EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/18-PR-NELIC

A AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP, por 
intermédio de sua Comissão Permanente de Licitação, torna público, 
para conhecimento dos interessados, que fará realizar, na sala de 
reuniões do Núcleo Executivo de Licitações - sede da AGETOP, o 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/18-PR-NELIC - CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 
DE SOLUÇÃO PARA VIDEOMONITORAMENTO RODOVIÁRIO, 
INCLUINDO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÃO E 
MONITORAMENTO DE IMAGENS COM FORNECIMENTO DE MÃO 
DE OBRA DE MONITORAMENTO, NAS SEGUINTES RODOVIAS: 
GO-020, NO TRECHO: AUTÓDROMO/ ENTRONCAMENTO 
GO-147; GO-070 - TRECHO: GOIÂNIA/SAÍDA DE INHUMAS - KM 
44; GO-080 - TRECHO: GOIÂNIA/NERÓPOLIS /ENTRONCAMEN-
TO GO-222, NESTE ESTADO - processo nº 201700036000662, tipo 
menor preço global, com abertura marcada para às 14:30 horas do 
dia 04 de julho de 2018. O edital  está disponível nos sites: www.
agetop.go.gov.br e www.comprasnet.go.gov.br e no NELIC - sede 
da AGETOP.

Goiânia, 15 de junho de 2018.

TAÍS HELENA MUSSE
Chefe do PR-NELIC

Visto:
JAYME EDUARDO RINCON
Presidente da AGETOP
<#ABC#81716#16#99962/>

Protocolo 81716

<#ABC#81806#16#100059>

AVISO DE EDITAL
CONCORRÊNCIA PÚBLICA INTERNACIONAL Nº 01/18-PR-

NELIC

O Presidente da AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS 
- AGETOP, no uso de suas atribuições legais, torna público, para 
conhecimento dos interessados que, fará realizar, no Auditório Eng.º 
Hélio Martins Ribeiro, em sua sede situada à Av. Governador José 
Ludovico de Almeida, n.º 20 (BR-153, KM 3,5), Conjunto Caiçara, 
nesta Capital - fone/fax: (62) 3265-4055, a CONCORRÊNCIA 
PÚBLICA INTERNACIONAL Nº 01/18-PR-NELIC - CONCESSÃO 
PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, MONITORAMENTO E 
IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E OUTRAS 
MELHORIAS EM TRECHOS DE RODOVIAS ESTADUAIS, NO 
ESTADO DE GOIÁS - processo nº 201800036003107, do tipo menor 
valor de tarifa combinado com o critério de maior valor de outorga, 
com abertura às 14:30 horas do dia 02 de agosto de 2018. O edital 
está disponível aos interessados no site da AGETOP - www.agetop.
go.gov.br e no NELIC - sede da AGETOP.

Goiânia, 15 de junho de 2018.

JAYME EDUARDO RINCON
Presidente da AGETOP

<#ABC#81806#16#100059/>

Protocolo 81806

Goiás Previdência – GOIASPREV
<#ABC#81737#16#99985>

PORTARIA Nº 1320 DE 15 DE JUNHO DE 2018.

A PRESIDENTE DA GOIÁS PREVIDÊNCIA - 
GOIASPREV -, nos termos do art. 2º, § 3º, da Lei Complementar 
nº 66, de 27 de janeiro de 2009, alterado pela Lei Complementar 
nº 126, de 27 de dezembro de 2016, e tendo em vista o que consta 
do Processo nº 201800006010085, notadamente do Parecer “PA” 
nº 2.141/2018 da Procuradoria-Geral do Estado, resolve, com 
fundamento no art. 3º, incisos I, II e III e parágrafo único, da Emenda 
Constitucional Federal nº 47, de 5 de julho de 2005, e no art. 58, 
incisos I a V, da Lei Complementar nº 77, de 22 de janeiro de 2010, 
conceder a JOÃO GESMAR CORRÊA BARBOSA aposentadoria 
no cargo de Agente Administrativo Educacional de Apoio, Referência 
“G-I”, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Educação, Cultura e 
Esporte, com proventos integrais.

Publique-se.

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA GOIÁS PREVIDÊNCIA 
- GOIASPREV -, em Goiânia, 15 de junho de 2018.

Marlene Alves de Carvalho e Vieira
Presidente

<#ABC#81737#16#99985/>

Protocolo 81737
<#ABC#81740#16#99987>

PORTARIA No 1321 DE 15 DE JUNHO DE 2018.

A PRESIDENTE DA GOIÁS PREVIDÊNCIA - 
GOIASPREV -, nos termos do art. 2º, § 3º, da Lei Complementar 
nº 66, de 27 de janeiro de 2009, alterado pela Lei Complementar 
nº 126, de 27 de dezembro de 2016, e tendo em vista o que consta 
do Processo no 201800006010046, notadamente do Parecer “PA” 
nº 002345/2018 da Procuradoria-Geral do Estado, resolve, com 
fundamento no art. 6o, incisos I a IV, da Emenda Constitucional 
Federal no 41, de 19 de dezembro de 2003, e no art. 56, incisos I a 
V, da Lei Complementar no 77, de 22 de janeiro de 2010, conceder 
a ÂNGELA MARIA FARIA DA SILVA aposentadoria no cargo de 
Professor IV, Referência “F”, do Quadro Permanente do Magistério 
Público Estadual, com proventos integrais.

Publique-se.

                 DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIAS
Assinado digitalmente pela ABC - AGENCIA BRASIL CENTRAL
                   CODIGO DE AUTENTICACAO: a7be15fe



                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                   

ANEXO I

Requerimento para habilitação e cadastramento de Médico Veterinário para colheita e envio de
amostra para diagnóstico laboratorial de Mormo e AIE, com finalidade de trânsito de equídeos.

Eu, _____________________________________________________________________

Brasileiro(a),  RG________________, CPF___________________,CRMV/GO nº_____________,

domiciliado  à  ______________________________________________________,  na  cidade  de

______________________, Médico(a)  Veterinário(a), no exercício legal da profissão no Estado

de Goiás, sem vínculo empregatício com o MAPA e AGRODEFESA, vem requerer à  V.S.ª, nos

termos do Decreto Lei n 818, de 05 de junho de 1.969, Instrução Normativa 45 de 15 de junho de

2004 e Instrução Normativa n 06, de 16 de janeiro de 2018, a sua habilitação para colheita e en-

vio de amostras para testes diagnósticos de Mormo, com finalidade de trânsito de eqüídeos.

Declaro não ser proprietário ou pertencer à equipe técnica e administrativa de laboratório

credenciado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA e ter ciência da

Instrução Normativa nº 57, de 11 de dezembro de 2013, que em seu art. 50 dispõe:

“Art. 50. Em obediência ao relevante interesse público, o laboratório, seus proprietários e suas equipes técnica e administrati-

va deverão estar isentos de envolvimento direto com atividades ligadas à produção ou à comercialização de insumos, produ-

tos, animais e vegetais, alvos dos programas e controles oficiais do MAPA. Parágrafo único. O disposto no caput se estende

a atividades de representação, consultoria e assistência técnica, bem como à participação em entidades de classe, especial -

mente associações, federações, cooperativas e sindicatos.”

Termo em que peço deferimento.

______________________, _____de _______________________de ________.

_________________________
Assinatura e carimbo

Agência Goiana de Defesa Agropecuária - AGRODEFESA
Av. 4ª Radial, Praça Central, Viela, Qd.60, Lt-01 e 02, Setor Pedro Ludovico, Goiânia - GO, CEP: 74.830-130

email: presidência@agrodefesa.go.gov.br  - fone: 62-3201-3533



                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                   

ANEXO II

Formulário de Cadastro de Médico Veterinário 

NOME:
FOTO 3X4

   (COLADA)

FILIAÇÃO:

DATA DE NASCIMENTO NACIONALIDADE NATURALIDADE

CRMV/GO Nº RG CPF

ENDEREÇO RESIDENCIAL

BAIRRO MUNICÍPIO CEP

FONE/FAX CELULAR

EMAIL

BANCO DE ASSINATURAS
1.

2.

3.
     

Estou ciente de minha responsabilidade em manter os dados cadastrais atualizados no
Sistema de Defesa Agropecuária de Goiás - SIDAGO.

_______________________, _____de_________________de __________.

Agência Goiana de Defesa Agropecuária - AGRODEFESA
Av. 4ª Radial, Praça Central, Viela, Qd.60, Lt-01 e 02, Setor Pedro Ludovico, Goiânia - GO, CEP: 74.830-130

email: presidência@agrodefesa.go.gov.br  - fone: 62-3201-3533



                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                   

ANEXO III

Termo de Compromisso

Eu,________________________________________________________________

CPF___________________________, CRMV-GO nº_______________, declaro que as colheitas

e requisições de exames por mim realizadas e preenchidas, respectivamente, são de minha inteira

responsabilidade. 

Comprometo-me a atender as convocações do Serviço Veterinário Oficial e fornecer os re-

latórios mensais de colheita de amostras para diagnóstico laboratorial de Mormo e AIE, até o 5º

dia útil do mês subseqüente. 

De acordo com Instrução Normativa nº 06, de 16 de janeiro de 2018, me declaro ciente que

minha habilitação se restringe à colheita de amostras para diagnóstico laboratorial de Mormo, com

finalidade de trânsito de eqüídeos, portanto não sendo permitido exercer minha habilitação em

eqüídeos pertencentes à propriedades (unidades epidemiológicas) que estejam sob interdição de-

terminada pelo Serviço Veterinário Oficial. 

Declaro ainda, estar ciente que o não atendimento às disposições acima ou o descumpri-

mento da legislação vigente acarretará no cancelamento da minha habilitação e/ou cadastro, po-

dendo ainda ser responsabilizado civil, penalmente e administrativamente. 

_______________________, _____ de _________________ de _______.

____________________________________________________________
Assinatura e carimbo

Agência Goiana de Defesa Agropecuária - AGRODEFESA
Av. 4ª Radial, Praça Central, Viela, Qd.60, Lt-01 e 02, Setor Pedro Ludovico, Goiânia - GO, CEP: 74.830-130

email: presidência@agrodefesa.go.gov.br  - fone: 62-3201-3533



                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                   

ANEXO IV

Formulário para solicitação de cancelamento de habilitação

Eu,                                             __________________        , médico veterinário,

portador  do  CRMV-GO   nº______________,  solicito  o  cancelamento  de  minha

habilitação para colheita e envio de amostras para testes diagnósticos de Mormo, com a

finalidade  de  trânsito  de  equídeos,  com  a  seguinte  justificativa:

______________________________________________________________________

Termos em que peço deferimento.

____                ,               de                              de________.

________________________

Assinatura e carimbo 

Agência Goiana de Defesa Agropecuária - AGRODEFESA
Av. 4ª Radial, Praça Central, Viela, Qd.60, Lt-01 e 02, Setor Pedro Ludovico, Goiânia - GO, CEP: 74.830-130

email: presidência@agrodefesa.go.gov.br  - fone: 62-3201-3533



                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                   

ANEXO V

Modelo de carimbo a ser utilizado pelo Médico Veterinário habilitado para colheita e envio
de amostra para diagnóstico laboratorial de Mormo e AIE

- Nome do Médico Veterinário Requisitante: fonte tipo Arial Narrow, negrito, tamanho 12;

- Número do CRMV-GO: fonte tipo Arial Narrow, tamanho 11;

- Número da Portaria de Habilitação (ou número de habilitação quando da publicação de mais de 

uma habilitação na mesma Portaria): fonte tipo Arial Narrow, tamanho 11

Exemplo:

João da Silva

CRMV-GO nº00000

Habilitação nº000/2018

 

Agência Goiana de Defesa Agropecuária - AGRODEFESA
Av. 4ª Radial, Praça Central, Viela, Qd.60, Lt-01 e 02, Setor Pedro Ludovico, Goiânia - GO, CEP: 74.830-130

email: presidência@agrodefesa.go.gov.br  - fone: 62-3201-3533



                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                   

ANEXO VI

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES DE MVH - MORMO
NOME  
CRMV-UF
REFERÊNCIA 
(mês/ano)  

MUNICÍPIO QUANTIDADE DE AMOSTRAS COLETADAS
PROPRIEDADES (N°) AMOSTRAS (Nº)

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES DE MVC - AIE
NOME  
CRMV-UF
REFERÊNCIA 
(mês/ano)  

MUNICÍPIO QUANTIDADE DE AMOSTRAS COLETADAS
PROPRIEDADES (N°) AMOSTRAS (Nº)

Agência Goiana de Defesa Agropecuária - AGRODEFESA
Av. 4ª Radial, Praça Central, Viela, Qd.60, Lt-01 e 02, Setor Pedro Ludovico, Goiânia - GO, CEP: 74.830-130

email: presidência@agrodefesa.go.gov.br  - fone: 62-3201-3533


