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Considerações iniciais 
Este manual tem como objetivo mostrar o passo a passo que o veterinário cadastrado 

para vacinação contra brucelose deve fazer para inserir os dados d

brucelose em bezerras de bovinos ou bubalinos no sistema GEDAVE, conforme previsto na 

Portaria CDA nº 12, de 05-03
produtores rurais, na comprovação da vacinação de suas propriedades

Portaria CDA nº 7, de 20-02-

Para o lançamento dessas informações no 

vacina, o veterinário cadastrado e o produtor rural estão devidamente cadastrados no GEDAVE.

O site de acesso para o GEDAVE é 

1. Cadastramento da nota de saída 

Para fazer o cadastramento da vacinação de brucelose em bezerras bovinas ou bubalinas 

é necessário, primeiramente, que a revenda insira os dados referentes a venda de vacina

(cadastro da nota fiscal de saída)

 

 
tem como objetivo mostrar o passo a passo que o veterinário cadastrado 

para vacinação contra brucelose deve fazer para inserir os dados do atestado de 

brucelose em bezerras de bovinos ou bubalinos no sistema GEDAVE, conforme previsto na 

03-2013. Além de detalhar os procedimentos a serem realizados pelos 

na comprovação da vacinação de suas propriedades

-2013. 

Para o lançamento dessas informações no GEDAVE devemos considerar que a revenda de 

vacina, o veterinário cadastrado e o produtor rural estão devidamente cadastrados no GEDAVE.

O site de acesso para o GEDAVE é http://gedave.defesaagropecuar

nota de saída da vacina pela revenda 

Para fazer o cadastramento da vacinação de brucelose em bezerras bovinas ou bubalinas 

é necessário, primeiramente, que a revenda insira os dados referentes a venda de vacina

(cadastro da nota fiscal de saída) contra brucelose no GEDAVE, conforme as figuras abaixo
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tem como objetivo mostrar o passo a passo que o veterinário cadastrado 

atestado de vacina contra 

brucelose em bezerras de bovinos ou bubalinos no sistema GEDAVE, conforme previsto na 

detalhar os procedimentos a serem realizados pelos 

na comprovação da vacinação de suas propriedades conforme previsto na 

GEDAVE devemos considerar que a revenda de 

vacina, o veterinário cadastrado e o produtor rural estão devidamente cadastrados no GEDAVE. 

http://gedave.defesaagropecuaria.sp.gov.br. 

Para fazer o cadastramento da vacinação de brucelose em bezerras bovinas ou bubalinas 

é necessário, primeiramente, que a revenda insira os dados referentes a venda de vacina 

, conforme as figuras abaixo: 

 



 

 

Nota: o passo a passo detalhado da venda de vacinas est

A nota fiscal de saída poderá ser cadastrada pela revenda em nome 

física ou jurídica) ou em nome do veterinário cadastrado. Em ambas as situações o receituário deve 

ser retido pela revenda para fins de fiscalização da CDA.

2. Transferência da vacina do produtor ao veterinário cadastrado

A transferência de doses de

diretamente para o produtor. Neste caso o produtor deve f

veterinário cadastrado que realizará a vacinação contra bruc

transferência no GEDAVE pode ser feita por um funcionário CDA ou pelo próprio produtor, quando 

ele estiver ativo no GEDAVE. A transferência é feita da seguinte forma:

2.1 O produtor ou o funcionário CDA deverá 

Vacinas > Transferência de Vacinas, 

ou CNPJ que adquiriu a vacina contra brucelose.

passo a passo detalhado da venda de vacinas está no Manual da Revenda de vacinas

A nota fiscal de saída poderá ser cadastrada pela revenda em nome 

física ou jurídica) ou em nome do veterinário cadastrado. Em ambas as situações o receituário deve 

ser retido pela revenda para fins de fiscalização da CDA. 

Transferência da vacina do produtor ao veterinário cadastrado

doses de vacina deve ser feita quando a venda da vacina for feita 

. Neste caso o produtor deve fazer a transferência da vacina para o 

veterinário cadastrado que realizará a vacinação contra brucelose de suas bezerras

transferência no GEDAVE pode ser feita por um funcionário CDA ou pelo próprio produtor, quando 

ele estiver ativo no GEDAVE. A transferência é feita da seguinte forma: 

O produtor ou o funcionário CDA deverá acessar: Área Animal > Controles >

Vacinas > Transferência de Vacinas, abrir a tela de transferência e inserir os dados do CPF 

uiriu a vacina contra brucelose. 
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evenda de vacinas. 

A nota fiscal de saída poderá ser cadastrada pela revenda em nome do produtor (pessoa 

física ou jurídica) ou em nome do veterinário cadastrado. Em ambas as situações o receituário deve 

Transferência da vacina do produtor ao veterinário cadastrado 

a venda da vacina for feita 

azer a transferência da vacina para o 

de suas bezerras. A informação da 

transferência no GEDAVE pode ser feita por um funcionário CDA ou pelo próprio produtor, quando 

Área Animal > Controles > Controle de 

abrir a tela de transferência e inserir os dados do CPF 



 

 

2.2 Informar a quantidade de 

CPF do veterinário que realiz

de doses e qual vacina estará transferindo, a data de transferência 

veterinário que realizará a vacinação. Clicar em salvar. 
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a data de transferência e o 

 



 

3. Lançamento do Atest

Veterinário Cadastrado.

 Após o veterinário cadastrado realizar a vacinação das bezerras ele deve informar os dados 

referentes à vacinação no GEDAVE. 

realizado em até quatro dias após a

3.1 - Para isso deve-se entrar no GEDAVE e 

Vacinação > Atestado Brucelose

Para o lançamento das informações 

cadastrado, deve ter em mãos o CPF do produtor ou CNPJ da propriedade para inserir no 

GEDAVE.  

3.2 - Informar se foi feita marcação com ferr

vacinação, os dados da propriedade e da vacina, o n° do atestado e a quantidade de bezerras 

vacinadas. 

Importante: A identificação do 

pontos, traços ou barra).

veterinário com número repetido.

 

o Atestado de vacinação das bezerras no GEDAVE

Veterinário Cadastrado. 

Após o veterinário cadastrado realizar a vacinação das bezerras ele deve informar os dados 

. O lançamento do atestado de vacinação pelo 

dias após a data vacinação. 

se entrar no GEDAVE e acessar: Área Animal > Controle > Controle de 

Vacinação > Atestado Brucelose e informar o CPF do veterinário. 

lançamento das informações dos dados do atestado de vacinação

deve ter em mãos o CPF do produtor ou CNPJ da propriedade para inserir no 

Informar se foi feita marcação com ferro candente ou identificação individual, a data de 

vacinação, os dados da propriedade e da vacina, o n° do atestado e a quantidade de bezerras 

A identificação do atestado deve ser um valor numérico e seq

barra). Não será possível cadastrar um atestado do mesmo médico 

veterinário com número repetido. 
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vacinação das bezerras no GEDAVE pelo 

Após o veterinário cadastrado realizar a vacinação das bezerras ele deve informar os dados 

pelo veterinário deve ser 

Área Animal > Controle > Controle de 

 

dos dados do atestado de vacinação, o veterinário 

deve ter em mãos o CPF do produtor ou CNPJ da propriedade para inserir no 

o candente ou identificação individual, a data de 

vacinação, os dados da propriedade e da vacina, o n° do atestado e a quantidade de bezerras 

atestado deve ser um valor numérico e sequencial (sem 

Não será possível cadastrar um atestado do mesmo médico 



 

Lançado os dados da va

vacinação contra brucelose pelo veterinário.

Nota: As informações

dispensam a entrega do atestado de vacinação 

pecuária da Atividade Produtiva

3.3 - Cancelamento do Atestado

Após o lançamento dos atestados, os mesmos 

pasta “Atestados Vacinação Brucelose Não Declarados”

cancelamento de um atestado deverá ser realizado 

informações. Somente ficarão disponíveis para o cancelamento os atestados que ainda não 

estiverem declarados pelo produtor rural

 

Lançado os dados da vacina deve-se clicar em salvar e, estará finalizado o lançamento da 

vacinação contra brucelose pelo veterinário. 

As informações do atestando a vacinação contra brucelose através do GEDAVE não 

dispensam a entrega do atestado de vacinação ao produtor rural, responsável pela exploração 

rodutiva.  

Cancelamento do Atestado de Brucelose. 

Após o lançamento dos atestados, os mesmos ficarão disponíveis para cancelamento na 

Atestados Vacinação Brucelose Não Declarados”, através da funcionalidade “Cancelar”

cancelamento de um atestado deverá ser realizado quando houver erro 

Somente ficarão disponíveis para o cancelamento os atestados que ainda não 

estiverem declarados pelo produtor rural. Deverá ser informado o motivo do cancelamento
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estará finalizado o lançamento da 

atestando a vacinação contra brucelose através do GEDAVE não 

responsável pela exploração 

disponíveis para cancelamento na 

, através da funcionalidade “Cancelar”. O 

houver erro no lançamento de 

Somente ficarão disponíveis para o cancelamento os atestados que ainda não 

informado o motivo do cancelamento.  

 



 

4. Gerenciamento dos Atestados de Brucelose

Os atestados lançados no sistema GEDAVE podem ser 

veterinário que efetuou clicando o botão 

Após o veterinário cadastrado lançar o atestado de vacinação no GEDAVE

de vacinação do rebanho da

externo ativo (que pode ser o criador de gado ou responsável autorizado)

CDA, se o atestado for entregue em uma unidade da Coorde

Gerenciamento dos Atestados de Brucelose 

atestados lançados no sistema GEDAVE podem ser visualizados

efetuou clicando o botão “Pesquisar Atestado”. 

 

Após o veterinário cadastrado lançar o atestado de vacinação no GEDAVE

o rebanho da atividade produtiva da propriedade poderá ser feita pelo usuário 

externo ativo (que pode ser o criador de gado ou responsável autorizado)

entregue em uma unidade da Coordenadoria de Defesa Agropecuária.
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visualizados e impressos pelo 

 

 

Após o veterinário cadastrado lançar o atestado de vacinação no GEDAVE, a declaração 

propriedade poderá ser feita pelo usuário 

externo ativo (que pode ser o criador de gado ou responsável autorizado) ou por um funcionário 

nadoria de Defesa Agropecuária. 



 

5. Declaração de vacina

O produtor deve acessar

Vacinação – Brucelose > Vacinação (Etapa Vigente)

de uma etapa encerrada só poderá ser feita por um funcionário CDA.

5.1 - Inserir o CPF ou CNPJ do produtor

 

 

5.2 - Localizar a propriedade e a Atividade 

“Registrar Vacinação”. 

 

 

 

 

ção de vacinação contra brucelose 

acessar Área Animal > Controle de Vacinação > 

Brucelose > Vacinação (Etapa Vigente). A confirmação da declaração de vacinação 

de uma etapa encerrada só poderá ser feita por um funcionário CDA. 

CNPJ do produtor. Clicar em “Pesquisar”.

Localizar a propriedade e a Atividade Produtiva onde foi feita a vacinação e clica
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Área Animal > Controle de Vacinação > Declaração de 

A confirmação da declaração de vacinação 

 

rodutiva onde foi feita a vacinação e clicar no botão 

 



 

5.3 - Clicar em “Avançar”. 

Se o médico veterinário não

brucelose no rebanho da atividade produtiva da

avançar.

 

5.4 - Observar se o rebanho est

Para fazer a declaração de vacinação contra brucelose

8 meses deve estar atualizado

externo durante as etapas de vacinação contra Febre

atualização deverá ser realizada nas unidades da Coordenadoria de Defesa Agropecuária.

 

5.5 - Confirmar o atestado de vacinação

Após a atualização do rebanho, deve

se o saldo de bezerras a vacinar é menor ou igual ao declarado no atestado de vacinação

verificar o saldo de fêmeas a vacinar, o usuário pode consultar a funcionalidade: 

Controles > Controle de Rebanho

Se o médico veterinário não efetuar o lançamento do atestado de 

no rebanho da atividade produtiva da propriedade escolhida

o rebanho está atualizado. 

Para fazer a declaração de vacinação contra brucelose o saldo de fêmeas 

deve estar atualizado. A atualização do rebanho poderá ser realizada pelo usuário 

externo durante as etapas de vacinação contra Febre Aftosa. Fora deste período 

ser realizada nas unidades da Coordenadoria de Defesa Agropecuária.

Confirmar o atestado de vacinação  

Após a atualização do rebanho, deve-se identificar o(s) atestado(s)

saldo de bezerras a vacinar é menor ou igual ao declarado no atestado de vacinação

verificar o saldo de fêmeas a vacinar, o usuário pode consultar a funcionalidade: 

Controle de Rebanho: “Visualizar Saldo”).  

P á g i n a  | 8 

 

o atestado de vacinação contra 

propriedade escolhida, não será possível 

 

o saldo de fêmeas bovídeas de 3 a 

. A atualização do rebanho poderá ser realizada pelo usuário 

Aftosa. Fora deste período a 

ser realizada nas unidades da Coordenadoria de Defesa Agropecuária.  

 

(s) utilizado(s) e verificar 

saldo de bezerras a vacinar é menor ou igual ao declarado no atestado de vacinação (Para 

verificar o saldo de fêmeas a vacinar, o usuário pode consultar a funcionalidade: Área Animal > 



 

Se a quantidade de bezerras declaradas no atestado for maior que o saldo a vacinar não 

será possível efetuar a declaração de vacinação.

deve estar atualizado. 

Para que o rebanho da 

contra a brucelose, em uma etapa de vacinação, todas as fêmeas de 3 a 8 meses declaradas no 

período devem estar vacinadas.

Caso esteja tudo correto, deve

cadastrada quando surgir a seguinte 

 

 

 

 

 

 

de bezerras declaradas no atestado for maior que o saldo a vacinar não 

será possível efetuar a declaração de vacinação. Por isso o estoque de fêmeas de 3 a 8 meses 

e o rebanho da Atividade Produtiva (AP) do produtor seja 

brucelose, em uma etapa de vacinação, todas as fêmeas de 3 a 8 meses declaradas no 

devem estar vacinadas. 

Caso esteja tudo correto, deve-se finalizar a vacinação. A declaração estará 

a seguinte mensagem, conforme a imagem: 
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de bezerras declaradas no atestado for maior que o saldo a vacinar não 

Por isso o estoque de fêmeas de 3 a 8 meses 

ja considerado vacinado 

brucelose, em uma etapa de vacinação, todas as fêmeas de 3 a 8 meses declaradas no 

 

vacinação. A declaração estará corretamente 

 



 

6. Da comprovação de vacina

2013) 

A comprovação da vacinação contra a brucelose de fêmeas de bovinos e bubalinos com 

idade de três a oito meses e a atualização da 

pelos seus proprietários e depositários a qualquer t

I - até o dia 7 de dezembro, correspondente ao 1º período

II – até o dia 7 de junho, correspondente a

Caso as datas de encerramento da

estabelecidas nos itens I e II, ocorram em sábado, domingo ou

primeiro dia útil subsequente.

As vacinações contra a b

abrangendo as fêmeas de bovinos

período, poderão ser comprovadas até o dia 08

Excepcionalmente, o 

novembro. 

Exemplos: 

1. Comprovação

Um produtor que tenha declarado possuir 

atualização do rebanho realizada na etapa de vacinação contra a Febre Aftosa de 

2013, deverá comprovar a vacinação das mesmas por meio da declaração do atestado de 

brucelose até o dia 8 de julho de 2013

2. Comprovação referente ao segundo semestre de 2013:

Um produtor que tenha declarado possuir 10 fêmeas bovinas, de 3 a 8 meses, na

atualização do rebanho realizada na etapa de vacinação contra a Febre Aftosa de 

Novembro de 2013, deverá comprovar a vacinação das mesmas por meio da declaração 

do atestado de brucelose até o dia nove de dezembro de 2013.

 

 

 

 

 

 

 

Da comprovação de vacinação contra brucelose (Portaria CDA 

A comprovação da vacinação contra a brucelose de fêmeas de bovinos e bubalinos com 

idade de três a oito meses e a atualização da ficha cadastral deverão ser feitas semestralmente 

pelos seus proprietários e depositários a qualquer título, observando os seguintes prazos:

até o dia 7 de dezembro, correspondente ao 1º período de vacinação;

até o dia 7 de junho, correspondente ao 2º período de vacinação.

Caso as datas de encerramento da comprovação da vacinação contra a brucelose, 

I e II, ocorram em sábado, domingo ou feriado, serão prorrogadas para o 

subsequente. 

As vacinações contra a brucelose que ocorrerem de 01-

abrangendo as fêmeas de bovinos e bubalinos com a faixa etária de três a oito meses neste 

poderão ser comprovadas até o dia 08-07-2013. 

Excepcionalmente, o 1º período de 2013, será considerado de 

omprovação referente ao primeiro semestre de 2013: 

Um produtor que tenha declarado possuir 20 fêmeas bovinas, de 3 a 8 meses, na 

atualização do rebanho realizada na etapa de vacinação contra a Febre Aftosa de 

2013, deverá comprovar a vacinação das mesmas por meio da declaração do atestado de 

8 de julho de 2013. 

omprovação referente ao segundo semestre de 2013: 

Um produtor que tenha declarado possuir 10 fêmeas bovinas, de 3 a 8 meses, na

atualização do rebanho realizada na etapa de vacinação contra a Febre Aftosa de 

Novembro de 2013, deverá comprovar a vacinação das mesmas por meio da declaração 

do atestado de brucelose até o dia nove de dezembro de 2013. 
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Portaria CDA – 7, de 20-02-

A comprovação da vacinação contra a brucelose de fêmeas de bovinos e bubalinos com 

ficha cadastral deverão ser feitas semestralmente 

tulo, observando os seguintes prazos: 

de vacinação; 

vacinação. 

comprovação da vacinação contra a brucelose, 

feriado, serão prorrogadas para o 

-01-2013 a 30-06-2013, 

e bubalinos com a faixa etária de três a oito meses neste 

será considerado de 1º de julho a 30 de 

 

0 fêmeas bovinas, de 3 a 8 meses, na 

atualização do rebanho realizada na etapa de vacinação contra a Febre Aftosa de Maio de 

2013, deverá comprovar a vacinação das mesmas por meio da declaração do atestado de 

 

Um produtor que tenha declarado possuir 10 fêmeas bovinas, de 3 a 8 meses, na 

atualização do rebanho realizada na etapa de vacinação contra a Febre Aftosa de 

Novembro de 2013, deverá comprovar a vacinação das mesmas por meio da declaração 



 

Portaria CDA – 7, de 20-02-2013 

Dispõe sobre os períodos para proceder e comprovar

e bubalinos, com idade de três a oito meses; revoga a Portaria CDA 

O Coordenador da Coordenadoria de 

do Estado de São Paulo, considerando:

- Que o artigo 7º, do Anexo IV, da Resolução SAA 

e depositários a qualquer título de bov

fêmeas, entre três e oito meses de idade, no mínimo uma vez por semestre ou

Coordenadoria de Defesa Agropecuária

da população dos animais susceptíveis às doenças;

- O Regulamento Técnico do Programa Nacional de Controle

aprovado pela Instrução Normativa 6, de 08

Agricultura, Pecuária e Abastecimento, decide:

Artigo 1º - Dispor sobre os períodos para proceder e

bovinos e bubalinos, com idade de três a oito meses e dá outras

Artigo 2º - Para efeito desta Portaria a vacinação contra

I – 1º período: semestre compreendido entre 1º de junho a

bubalinos com a faixa etária de três a oito meses neste período.

II – 2º período: semestre compreendido entre 1º de dezembro

fêmeas de bovinos e bubalinos com a faixa etária de três a oito meses

Artigo 3º - A comprovação da vacinação contra a brucelose

oito meses e a atualização da ficha cadastral deverão ser feitas

depositários a qualquer titulo, observando os seguintes prazos:

I - até o dia 7 de dezembro, correspondente ao 1º período

II – até o dia 7 de junho, correspondente ao 2º período de

Parágrafo único – Caso as datas de encerramento da

nos incisos I e II, deste artigo, ocorram em sábado, domingo ou

subsequente. 

Artigo 4º - Os estabelecimentos de beneficiamento de leite

outros congêneres, somente poderão receber leite “in natura” de produtores

vacinação contra a brucelose dos animais sujeitos a esta medida.

§ 1º - No âmbito do Estado de São Paulo, os produtores

caput deste artigo os certificados de vacinação dentro do prazo de validade,

competente, como forma de comprovação

§ 2º - Os estabelecimentos descritos no caput deste artigo

1 - manter arquivados os certificados de vacinação mencionados

Dispõe sobre os períodos para proceder e comprovar a vacinação contra a brucelose de fêmeas

meses; revoga a Portaria CDA – 48, de 24-9-2004; 

O Coordenador da Coordenadoria de Defesa Agropecuária, da Secretaria da Agricultura e Abastecimento 

Paulo, considerando: 

Que o artigo 7º, do Anexo IV, da Resolução SAA -11, de 19-4-2002, estabelece que são deveres dos proprietários 

depositários a qualquer título de bovinos e bubalinos proceder e comprovar a vacinação contra a brucelose, de 

três e oito meses de idade, no mínimo uma vez por semestre ou

Coordenadoria de Defesa Agropecuária e requerer abertura e manter atualizada ficha ca

da população dos animais susceptíveis às doenças; 

O Regulamento Técnico do Programa Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose Animal, 

pela Instrução Normativa 6, de 08-01-2004, do Secretário de Defesa Agropecuária, do Ministério da 

Abastecimento, decide: 

Dispor sobre os períodos para proceder e comprovar a vacinação contra a brucelose de fêmeas de 

e bubalinos, com idade de três a oito meses e dá outras providências. 

Para efeito desta Portaria a vacinação contra brucelose fica subdividida nos seguintes períodos:

1º período: semestre compreendido entre 1º de junho a 30 de novembro, abrangendo as fêmeas de bovinos e 

três a oito meses neste período. 

2º período: semestre compreendido entre 1º de dezembro a 31 de maio do ano subsequente, abrangendo as 

de bovinos e bubalinos com a faixa etária de três a oito meses neste período. 

cinação contra a brucelose de fêmeas de bovinos e bubalinos com idade de três a 

meses e a atualização da ficha cadastral deverão ser feitas semestralmente pelos seus proprietários e 

titulo, observando os seguintes prazos: 

té o dia 7 de dezembro, correspondente ao 1º período de vacinação; 

até o dia 7 de junho, correspondente ao 2º período de vacinação. 

Caso as datas de encerramento da comprovação da vacinação contra a brucelose, estabelecidas

incisos I e II, deste artigo, ocorram em sábado, domingo ou feriado, serão prorrogadas para o primeiro dia útil 

Os estabelecimentos de beneficiamento de leite ou produtos lácteos, os entrepostos de leite, entre 

omente poderão receber leite “in natura” de produtores que comprovarem ter efetuado a 

dos animais sujeitos a esta medida.  

No âmbito do Estado de São Paulo, os produtores deverão entregar aos estabelecimentos descritos 

artigo os certificados de vacinação dentro do prazo de validade, emitidos pelo serviço oficial 

competente, como forma de comprovação da vacinação contra brucelose. 

Os estabelecimentos descritos no caput deste artigo deverão: 

r arquivados os certificados de vacinação mencionados no parágrafo anterior;
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a vacinação contra a brucelose de fêmeas de bovinos 

 e dá outras providências 

da Secretaria da Agricultura e Abastecimento 

2002, estabelece que são deveres dos proprietários 

e comprovar a vacinação contra a brucelose, de 

três e oito meses de idade, no mínimo uma vez por semestre ou quando requerido pela 

e requerer abertura e manter atualizada ficha cadastral para o controle 

e Erradicação da Brucelose e Tuberculose Animal, 

Agropecuária, do Ministério da 

comprovar a vacinação contra a brucelose de fêmeas de 

brucelose fica subdividida nos seguintes períodos: 

30 de novembro, abrangendo as fêmeas de bovinos e 

a 31 de maio do ano subsequente, abrangendo as 

de fêmeas de bovinos e bubalinos com idade de três a 

semestralmente pelos seus proprietários e 

comprovação da vacinação contra a brucelose, estabelecidas 

feriado, serão prorrogadas para o primeiro dia útil 

ou produtos lácteos, os entrepostos de leite, entre 

que comprovarem ter efetuado a 

deverão entregar aos estabelecimentos descritos no 

emitidos pelo serviço oficial 

no parágrafo anterior; 



 

2 – manter arquivados documentos equivalentes que comprovem

leite “in natura” de produtores de outras unidades federativas;

3 – apresentar ao órgão oficial competente os referidos

quando requeridos. 

§ 3º - Os estabelecimentos descritos no caput deste artigo

recebam leite “in natura” de produtores que não comprovarem a vacinação

de vacinação esteja com o prazo de validade expirado.

Artigo 5º - Para a emissão da GTA para o trânsito de bovinos

da origem, do destino e da finalidade, fica condicionada a comprovação de

as fêmeas de bovinos e bubalinos com idade de três a oito meses no estabelecimento de

animais. 

Artigo 6º - Os laboratórios somente poderão receber,

pelos médicos veterinários habilitados pelo Ministério da Agricultura,

Artigo 7º - As vacinações contra a brucelose que ocorrerem

de bovinos e bubalinos com a faixa etária de três a oito meses neste período,

08-07-2013. 

Parágrafo único – Excepcionalmente, para o ano de 2013,

Portaria, será considerado de 1º de julho a 30 de novembro.

Artigo 8º – Fica revogada a Portaria CDA 

Artigo 9º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua

Este texto não substitui o publicado no D.O.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

manter arquivados documentos equivalentes que comprovem a vacinação contra a brucelose se receberem 

natura” de produtores de outras unidades federativas; 

tar ao órgão oficial competente os referidos documentos elencados nos itens 1 e 2, deste parágrafo, 

Os estabelecimentos descritos no caput deste artigo estarão sujeitos às penalidades previstas em lei caso 

” de produtores que não comprovarem a vacinação contra a brucelose ou cujo certificado 

com o prazo de validade expirado. 

Para a emissão da GTA para o trânsito de bovinos e bubalinos de qualquer faixa etária, independente 

do destino e da finalidade, fica condicionada a comprovação de vacinação contra a brucelose de todas 

bubalinos com idade de três a oito meses no estabelecimento de

mente poderão receber, para exame de brucelose e tuberculose, material colhido 

médicos veterinários habilitados pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA).

As vacinações contra a brucelose que ocorrerem de 01-01-2013 a 30-06-2013, abrangendo as fêmeas 

e bubalinos com a faixa etária de três a oito meses neste período, poderão ser comprovadas até o dia 

Excepcionalmente, para o ano de 2013, o período compreendido no inciso I, do ar

será considerado de 1º de julho a 30 de novembro. 

Fica revogada a Portaria CDA – 48, de 24-9- 2004. 

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Este texto não substitui o publicado no D.O. 
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a vacinação contra a brucelose se receberem 

documentos elencados nos itens 1 e 2, deste parágrafo, 

estarão sujeitos às penalidades previstas em lei caso 

contra a brucelose ou cujo certificado 

e bubalinos de qualquer faixa etária, independente 

vacinação contra a brucelose de todas 

bubalinos com idade de três a oito meses no estabelecimento de criação de origem dos 

para exame de brucelose e tuberculose, material colhido 

Pecuária e Abastecimento (MAPA). 

2013, abrangendo as fêmeas 

poderão ser comprovadas até o dia 

o período compreendido no inciso I, do artigo 2º, desta 



 

Portaria CDA – 12, de 05-03-2013 

Dispõe sobre os procedimentos para o lançamento

GEDAVE. 

O Coordenador da Coordenadoria de Defesa Agropecuária,

do Estado de São Paulo, considerando:

- a Lei 10.670, de 24-10-2000, que dispõe sobre a adoção

Estado e dá outras providências correlatas;

- o Decreto 45.781, de 27-04-2001, que regulamenta a Lei

- o Decreto 45.782, de 27-04-2001, que define os Programas

em conformidade com o Decreto 45.781, de 27

- a Resolução SAA 11, de 19-04-2002, que estabelece as

Erradicação da Brucelose e Tuberculose;

- a Portaria CDA – 7, de 24-04-2002, que dispõe sobre o

médicos veterinários não pertencentes ao serviço de defesa oficial e estabelece

atestados de vacinação, relatório mensal e termo de apreensão e sacrifício sob a forma de abate

avaliação de animais; 

- o Regulamento Técnico do Programa Nacional de Controle

aprovado pela Instrução Normativa 6, de 08

Agricultura, Pecuária e Abastecimento;

- a Resolução SAA 79 de 10-12-2012, que implanta o

dá outras providências; 

- a Portaria CDA – 7, de 20-02-2013, que dispõe sobre

a brucelose de fêmeas de bovinos e bubalinos, com idade de três

9-2004; e dá outras providências; 

- a Portaria CDA - 8, de 20-02-2013, que disciplina o procedimento

estoque dos produtos biológicos para vacinação compulsória dos programas

doenças de peculiar interesse do Estado, através do GEDAVE e dá outras providências.

Decide: 

Capítulo I 

Disposições Preliminares  

Artigo 1º - Esta Portaria dispõe sobre os procedimentos para

efetuados no GEDAVE, referentes ao 

(PECEBT): 

I - informações do atestado de vacinação contra brucelose,

CDA; 

II - declaração de vacinação contra brucelose feita pelo

Atividade Produtiva (AP). 

Dispõe sobre os procedimentos para o lançamento de informações de vacinação contra brucelose

O Coordenador da Coordenadoria de Defesa Agropecuária, da Secretaria da Agricultura e Abastecimento 

Paulo, considerando: 

2000, que dispõe sobre a adoção de medidas de defesa sanitária animal no âmbito do 

dá outras providências correlatas; 

2001, que regulamenta a Lei 10.670, de 24-10-2000; 

2001, que define os Programas de Sanidade Animal, de Peculiar Interesse do Estado, 

conformidade com o Decreto 45.781, de 27-04-2001; 

2002, que estabelece as normas para execução do P

Brucelose e Tuberculose; 

2002, que dispõe sobre o procedimento a ser observado para o cadastramento de 

veterinários não pertencentes ao serviço de defesa oficial e estabelece

mensal e termo de apreensão e sacrifício sob a forma de abate

o Regulamento Técnico do Programa Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose Animal, 

pela Instrução Normativa 6, de 08-01-2004, do Secretário de Defesa Agropecuária, do Ministério da 

Abastecimento; 

2012, que implanta o GEDAVE – Sistema de Gestão de Defesa Animal e Vegetal e 

2013, que dispõe sobre os períodos para proceder e comprovar a vacinação contra 

brucelose de fêmeas de bovinos e bubalinos, com idade de três a oito meses; revoga a Portaria CDA 

2013, que disciplina o procedimento para o lançamento das informações do 

produtos biológicos para vacinação compulsória dos programas de sanidade animal, referentes às 

do Estado, através do GEDAVE e dá outras providências. 

Esta Portaria dispõe sobre os procedimentos para o lançamento dos seguintes dados que deverão ser 

Programa Estadual de Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose 

informações do atestado de vacinação contra brucelose, prestadas pelo médico veterinário cadastrado junto a 

declaração de vacinação contra brucelose feita pelo usuário externo vinculado à exploração pecuária da 
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de informações de vacinação contra brucelose no 

da Secretaria da Agricultura e Abastecimento 

de medidas de defesa sanitária animal no âmbito do 

de Sanidade Animal, de Peculiar Interesse do Estado, 

normas para execução do Projeto de Controle e 

procedimento a ser observado para o cadastramento de 

veterinários não pertencentes ao serviço de defesa oficial e estabelece modelos de receituário, 

mensal e termo de apreensão e sacrifício sob a forma de abate sanitário e 

e Erradicação da Brucelose e Tuberculose Animal, 

Defesa Agropecuária, do Ministério da 

Sistema de Gestão de Defesa Animal e Vegetal e 

os períodos para proceder e comprovar a vacinação contra 

a oito meses; revoga a Portaria CDA – 48, de 24-

para o lançamento das informações do 

de sanidade animal, referentes às 

 

o lançamento dos seguintes dados que deverão ser 

Erradicação da Brucelose e Tuberculose 

prestadas pelo médico veterinário cadastrado junto a 

usuário externo vinculado à exploração pecuária da 



 

Capítulo II 

Das informações do atestado de vacinação contra brucelose

Artigo 2º - O médico veterinário cadastrado pela Coordenadoria

brucelose pelo Programa Estadual de Controle e Erradicação

no GEDAVE as informações de todos atestados de suas vacinações contra

data de vacinação. 

§ 1º - O médico veterinário referido no caput deste artigo

externo do GEDAVE, conforme Resolução SAA 79, de 10

§ 2º - As informações atestando a vacinação contra brucelose

atestado de vacinação previsto nos inciso II e III do artigo 1º, da Portaria

pela exploração pecuária da AP. 

§ 3º - Para fins desta Portaria, o prazo que trata o caput

vencer em sábado, domingo ou feriado.

§ 4º - O médico veterinário que deixar de efetuar o lançamento

condições estabelecidos nesta Portaria, estará sujeito às penalidades

ter o seu cadastro suspenso. 

Capítulo III 

Da declaração de vacinação contra brucelose

Artigo 3º - O usuário externo vinculado à exploração

vacinação contra brucelose. 

§ 1º - A declaração de vacinação contra brucelose somente

exploração pecuária, através do GEDAVE, após o lançamento das informações

médico veterinário cadastrado na CDA, conforme previsto no caput do art

§ 2º - A declaração de vacinação contra brucelose através

vacinação junto a uma das Unidades Locais da CDA, prevista no inciso II,

04-2002. 

§ 3º - Caso a declaração de vacinação contra brucelose não

deste artigo, deverá a mesma ser feita em uma das Unidades Locais da CDA

pecuária, mediante a entrega de cópia e exi

veterinário cadastrado na CDA. 

§ 4º - No caso do parágrafo anterior, o lançamento no

contra brucelose feita junto a uma das Unidades Locais 

autorizado para tais fins. 

§ 5º - A declaração de vacinação que trata esta Portaria é o

estabelecida no artigo 3º, da Portaria CDA 

Capítulo IV 

Disposições finais 

Das informações do atestado de vacinação contra brucelose 

O médico veterinário cadastrado pela Coordenadoria de Defesa Agropecuária (CDA) para vacinação de

brucelose pelo Programa Estadual de Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose (PECEBT) deverá lançar 

as informações de todos atestados de suas vacinações contra brucelose em até 4 dias corridos da 

inário referido no caput deste artigo deverá estar devidamente cadastrado como usuário 

GEDAVE, conforme Resolução SAA 79, de 10-12-2012.  

As informações atestando a vacinação contra brucelose através do GEDAVE não dispensam a entrega do 

de vacinação previsto nos inciso II e III do artigo 1º, da Portaria CDA - 7, de 24

Para fins desta Portaria, o prazo que trata o caput deste artigo não se interrompe ou suspende, 

sábado, domingo ou feriado. 

O médico veterinário que deixar de efetuar o lançamento das informações no GEDAVE na forma, prazo e 

estabelecidos nesta Portaria, estará sujeito às penalidades previstas na legislação pertinent

Da declaração de vacinação contra brucelose 

O usuário externo vinculado à exploração pecuária da AP poderá declarar através do GEDAVE a 

nação contra brucelose somente poderá ser feita pelo usuário externo vinculado à 

pecuária, através do GEDAVE, após o lançamento das informações do atestado de vacinação pelo 

cadastrado na CDA, conforme previsto no caput do artigo 2º, desta Portaria.

A declaração de vacinação contra brucelose através do GEDAVE dispensa a apresentação do atestado de 

junto a uma das Unidades Locais da CDA, prevista no inciso II, do artigo 7º, da Resolução CDA 11, de 19

Caso a declaração de vacinação contra brucelose não seja feita através do GEDAVE, nos termos do caput 

deverá a mesma ser feita em uma das Unidades Locais da CDA pelo responsável pela exploração 

de cópia e exibição de original do atestado de vacinação fornecido

No caso do parágrafo anterior, o lançamento no GEDAVE das informações da declaração de vacinação 

brucelose feita junto a uma das Unidades Locais da CDA será realizado pelo usuário funcionário da CDA, 

A declaração de vacinação que trata esta Portaria é o ato que comprova a vacinação contra brucelose 

artigo 3º, da Portaria CDA – 7, de 20-02-2013. 
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de Defesa Agropecuária (CDA) para vacinação de 

da Brucelose e Tuberculose (PECEBT) deverá lançar 

brucelose em até 4 dias corridos da 

deverá estar devidamente cadastrado como usuário 

através do GEDAVE não dispensam a entrega do 

7, de 24-04-2002, ao responsável 

deste artigo não se interrompe ou suspende, podendo 

das informações no GEDAVE na forma, prazo e 

previstas na legislação pertinente, podendo 

pecuária da AP poderá declarar através do GEDAVE a 

poderá ser feita pelo usuário externo vinculado à 

do atestado de vacinação pelo 

desta Portaria. 

do GEDAVE dispensa a apresentação do atestado de 

do artigo 7º, da Resolução CDA 11, de 19-

seja feita através do GEDAVE, nos termos do caput 

pelo responsável pela exploração 

bição de original do atestado de vacinação fornecido pelo médico 

GEDAVE das informações da declaração de vacinação 

realizado pelo usuário funcionário da CDA, 

ato que comprova a vacinação contra brucelose 



 

Artigo 4º – Nos casos excepcionais, elencados abaixo, o

contra brucelose, bem como da declaração de vacinação poderão ser

autorizado para tais fins, após análise do fato:

I – quando o médico veterinário deixar de efetuar o lançamento

das penalidades previstas na legislação pertinente;

II – quando o responsável pela exploração pecuária da AP,

médico veterinário cadastrado, se dirigir a uma das Unidades Locais da CDA e

antes do prazo determinado no caput do artigo 2º, desta Portaria;

III – na hipótese prevista no parágrafo quarto, do artigo 3º,

Artigo 5º - Os médicos veterinários referidos no caput do

para as adequações necessárias ao atendimento pleno da mesma.

Artigo 6º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua

Este texto não substitui o publicado no D.O.

Nos casos excepcionais, elencados abaixo, o lançamento das informações do atestado de vacinação 

brucelose, bem como da declaração de vacinação poderão ser feitos pelo usuário funcionário da CDA, 

após análise do fato: 

quando o médico veterinário deixar de efetuar o lançamento das informações no prazo previsto, sem prejuízo 

penalidades previstas na legislação pertinente; 

quando o responsável pela exploração pecuária da AP, portando o atestado de vacinação fornecido pelo 

cadastrado, se dirigir a uma das Unidades Locais da CDA e solicitar a inclusão das informações 

no caput do artigo 2º, desta Portaria; 

parágrafo quarto, do artigo 3º, desta Portaria. 

Os médicos veterinários referidos no caput do artigo 2º, desta Portaria, terão o prazo até 30

adequações necessárias ao atendimento pleno da mesma.  

ra em vigor na data de sua publicação. 

Este texto não substitui o publicado no D.O. 
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lançamento das informações do atestado de vacinação 

feitos pelo usuário funcionário da CDA, 

das informações no prazo previsto, sem prejuízo 

ortando o atestado de vacinação fornecido pelo 

solicitar a inclusão das informações 

artigo 2º, desta Portaria, terão o prazo até 30-03-2013, 


