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MENU  

 

 
Fig.1 Tela de Acesso a Requerimento de Certificação Sanitária. 

Requerimento de Certificação Sanitária Animal: essa funcionalidade tem como 

finalidade permitir a inclusão de requerimentos de 

certificação de estabelecimento livre de brucelose 

e tuberculose do Estado de São Paulo. 

 Incluir Requerimento: permitido somente a usuário externo vinculado ao 

estabelecimento que deseja requerer certificação, renovação de certificação e 

suspensão da certificação; 

 Clicar em Incluir Requerimento na tela principal do referido menu (Fig.1); 

 Selecionar o Assunto, Tipo e Subtipo (Fig. 2); 

 O assunto será Certificação Sanitária, o subtipo Estabelecimento Livre de 

Brucelose e Tuberculose e o subtipo será o desejado para cada caso, sendo as 

opções: Inicial, Renovação e Suspensão por interesse próprio (Fig. 2) e 

posteriormente clicar em Avançar; 

 Realizar a pesquisa da propriedade pelo código, nome, CPF/CNPJ do produtor 

e/ou município e posteriormente selecionar a propriedade deseja e clicar em 

Avançar para o requerimento do subtipo Inicial ou Renovação (Fig. 3) e clicar 

em Salvar para o requerimento do subtipo Suspensão por interesse próprio 

(Fig. 4) ; 

 Digitar o CPF do veterinário responsável pela certificação e clicar em Incluir 

Veterinário (Fig. 5), exibindo abaixo o veterinário incluído (Fig. 6). Caso tenha 

mais que um veterinário responsável, repetir o procedimento de inclusão de 

outro veterinário; 

 Caso tenha incluído um veterinário erradamente, selecionar o mesmo e clicar 

no botão Excluir (Fig. 7); 
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 Ler o Termo de Compromisso e caso esteja de acordo, marcar a opção Li e 

concordo e posteriormente clicar em Avançar (Fig. 8); 

 Para o subtipo Inicial, preencher dois períodos de realização consecutivos e 

posteriormente clicar em Salvar (Fig. 9); 

 Para o subtipo Renovação, preencher apenas um período de realização de 

exames e posteriormente clicar em Salvar (Fig. 10); 

 Será exibida tela com resultado favorável da inclusão do requerimento de 

certificação sanitária animal para brucelose e tuberculose (Fig. 11). 

 
Fig.2 Tela de seleção do Assunto, Tipo e Subtipo do Requerimento. 

 

Fig.3 Tela de seleção da propriedade relacionada ao requerimento do tipo Inicial ou Renovação. 
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Fig.4 Tela de seleção da propriedade relacionada ao requerimento do tipo Suspensão. 

 

 

Fig.5 Tela de inclusão de médicos veterinários habilitados responsáveis pela certificação do 

estabelecimento. 
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Fig.6 Tela de inclusão de médicos veterinários habilitados responsáveis pela certificação do 

estabelecimento com um veterinário já incluído. 

 

 

Fig.7 Tela de inclusão de médicos veterinários habilitados responsáveis pela certificação do 

estabelecimento com um veterinário já incluído com seleção de um veterinário para exclusão. 
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Fig.8 Tela de concordância do termo de compromisso de certificação de estabelecimento. 

 

 

 

Fig.9 Tela para inclusão de datas de realização de exames de certificação do tipo inicial com necessidade 

de preenchimento de datas para realização de dois exames consecutivos. 

 

 

Fig.10 Tela para inclusão de datas de realização de exames de certificação do tipo renovação com 

necessidade de preenchimento de datas para realização do único exame para renovação. 
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Fig.11 Tela de inclusão de requerimento realizada com sucesso com o respectivo número do 

requerimento. 

 

Pesquisar Requerimentos de Certificação Sanitária essa funcionalidade tem como 

finalidade permitir a pesquisa de requerimentos 

de certificação sanitária animal do tipo Inicial, 

Renovação e Suspensão de estabelecimentos 

livres de brucelose e tuberculose localizados no 

Estado de São Paulo.  

 Pesquisar Requerimento de Certificação Sanitária Animal: permitida ao usuário 

externo Produtor e funcionários CDA (Sede, EDA, IDA e UDA); 

 Selecionar a opção de pesquisa pelo N° Requerimento ou Dados do 

Requerimento e clicar em Pesquisar (Fig. 12). 

 

 

 

Fig.12 Tela de Pesquisa de Local de Realização de Teste de Brucelose e Tuberculose. 


