ANEXO V
MODELO LIVRO DE CONTROLE DE REGISTRO - INSTRUÇÕES DE
PRENCHIMENTO
1 – LIVRO DE ENTRADA E SAÍDA DAS AVES
Esse livro deverá conter colunas com os itens enumerados abaixo:
Este livro deverá conter informações sobre:
1 – Data: refere-se à data da entrada das aves no estabelecimento;
2 - Entrada / Saída: Utilizar a sigla (E) quando referir-se à entrada de aves no estabelecimento.
Utilizar a sigla (S) quando da venda ou morte de qualquer ave alojada no estabelecimento.
3 – Nº de GTA (Guia de Trânsito Animal) de origem: utilizar a numeração da GTA que
acompanhou as aves quando de sua aquisição. Ao ser efetuada venda de qualquer dessas
aves, repetir o mesmo número, tantas vezes quanto forem necessárias.
4 – Nota Fiscal de Saída: refere-se ao nº da NF de venda das aves.
5 – Nº de Aves: quantidade de entrada de aves de acordo com cada GTA e saída de acordo
com cada NF.
6 –Espécie: refere-se à espécie de acordo com cada GTA de origem e com a saída de acorod
com cada NF.
OBS: Caso seja realizada uma mesma venda com diferentes espécies de aves, anotá-la por
espécie, discriminando cada GTA de origem e repetindo a mesma data, o mesmo nº da NF e o
mesmo destino.
7 – Origem ou destino das aves:
a)

Origem: refere-se ao nome do estabelecimento ou criatório de origem, que deverá
ser certificado para as enfermidades listadas no termo de compromisso, com
endereço e município.

b)

Destino: refere-se ao nome, endereço e município do comprador dessas aves.

As colunas obedecerão a resenha abaixo:
DATA

entrada
/saída

Nº GTA
origem

NF Saída

Nº Aves

especie
Nome

Origem ou Destino das aves
Endereço

OBS: Utilizar livro tipo ATA (numerado), empregando duas páginas por vez, e utilizando
sempre uma linha completa por data. Preencher cada linha obedecendo a cronologia de cada
transação comercial, sem deixar linhas em branco.

2 - LIVRO DE REGISTRO DE PROCEDIMENTOS SANITÁRIOS:
Utilizar livro tipo ATA. Registrar em ordem cronológica as ocorrências de doença (descrevendo
sintomas) com número de mortos, quando houver, identificando as aves com o nº de GTA e
discriminando as medidas sanitárias adotadas.
OBS: não deixar linhas em branco.

Município

