Anexo I

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

Eu, _____________________________________________________________________
Brasileiro(a), RG ________________, CPF __________________, CRMV/SP nº _____________,
domiciliado à ______________________________________________________, na cidade de
______________________, Médico(a) Veterinário(a), no exercício legal da profissão no Estado
de São Paulo, sem vínculo com a Administração Federal ou com a Secretaria de Agricultura e
Abastecimento do Estado de São Paulo, vem requerer à V.S.ª, nos termos do Decreto Lei n° 818,
de 05 de junho de 1.969, e Instrução Normativa n° 06, de 16 de Janeiro de 2.018, a sua
habilitação para colheita e envio de amostras para testes diagnósticos de Mormo, com finalidade
de trânsito de equídeos.
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
administrativa deverão estar isentos de envolvimento direto com atividades ligadas à produção ou à comercialização de
insumos, produtos, 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, especialmente associações, federações, cooperativas e sindicatos.”

Termo em que peço deferimento.

______________________, _____de _______________________de 20___.

__________________________
Assinatura e carimbo

Anexo II
Formulário de Cadastro de Médico Veterinário
NOME:
FOTO 3x4
FILIAÇÃO:

(COLADA)

DATA DE NASCIMENTO

NACIONALIDADE

NATURALIDADE

CRMV/SP Nº

RG

CPF

ENDEREÇO RESIDENCIAL

BAIRRO

MUNICÍPIO

FONE/FAX

CELULAR

CEP

EMAIL

1.
BANCO DE ASSINATURAS
2.
3.

Estou ciente de minha responsabilidade em manter os dados cadastrais atualizados no
sistema de Gestão de Defesa Animal e Vegetal – GEDAVE.

_______________________, _____ de _________________ de 20____.

Anexo III

Termo de Compromisso

Eu, _____________________________________________________________________
CPF ___________________________, CRMV/SP 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
relatórios mensais de colheita de amostras para diagnóstico laboratorial de Mormo, até o 5º dia útil
do mês subseqüente.
De acordo com a 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 equídeos, portanto não sendo permitido exercer minha habilitação
em equídeos pertencentes à propriedades (unidades epidemiológicas) que estejam sob interdição
determinada pelo Serviço Veterinário Oficial.
Declaro ainda, estar ciente que o não atendimento às disposições acima ou o
descumprimento da legislação vigente acarretará no cancelamento da minha habilitação, estando
sujeito às sanções penais.

_______________________, _____ de _________________ de 20___.

__________________________
Assinatura e carimbo

Anexo IV

Formulário para solicitação de cancelamento de habilitação

Eu, _____________________________________________________, médico veterinário,
portador do CRMV-SP 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 20___.

__________________________
Assinatura e carimbo

Anexo V

Modelo de carimbo a ser utilizado pelo Médico Veterinário habilitado para colheita e envio
de amostra para diagnóstico laboratorial de Mormo, com finalidade de trânsito de equídeos
- Nome do Médico Veterinário Requisitante: fonte tipo Arial Narrow, negrito, tamanho 12;
- Número do CRMV-SP: 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-SP nº00000
Habilitação nº000/2018

Documentos necessários ao processo de habilitação, além dos anexos acima

1 – Cópias dos documentos pessoais, RG, CPF e carteira do CRMV-SP, frente e verso,
legível;
2 – Certificado de participação no Treinamento de Habilitação para colheita e envio de
amostras para testes diagnósticos de Mormo, com finalidade de trânsito de equídeos; (o
Certificado terá validade de um ano).

