ANEXO I
MODELO - REQUERIMENTO DE CADASTRO DO ESTABELECIMENTO
PROMOTOR DE EVENTO AGROPECUÁRIO
Eu _______________________________, abaixo identificado, venho solicitar
junto a Agência de Defesa Agropecuária do Estado da Bahia – Adab o
cadastramento do estabelecimento promotor de evento:
Tipo do evento: Exposição ( ) Esportivo (

) Leilão (

)

Feira de Animais (

)
Outro:________________________________________________________________
_______
Nome: ______________________________________

CPF/CNPJ:

_____________________
Responsável:_________________________________

CPF:

__________________________
Endereço eletrônico (email):___________________________________________________
Endereço do
estabelecimento:____________________________________________________
CEP:___________________________
Telefone: (___)____________________
Município:______________________________________________
Nº do cadastro no Sistema Informatizado: ___________________________
Coordenadas Geográficas: ____________________________________________
Data e Local: ________________________________________________________

______________________________________
Assinatura do Responsável

_________________________________________
Assinatura/Carimbo do Servidor da ADAB

ANEXO II

MODELO - REQUERIMENTO DE REALIZAÇÃO DE EVENTO PECUÁRIO

Sr. Gerente do Escritório da Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia –
ADAB.
Eu, __________________________________________________________ abaixo
assinado, portador do CPF/CNPJ nº_____________________,
residente_________________________, telefone (__)____________ venho através
deste requerer a vistoria do recinto do evento abaixo identificado, visando a
autorização para realização do referido evento, conforme a legislação vigente.
Recinto: _____________________________ Cadastro na Adab nº_____________
Endereço:_____________________________
Município ____________________________
Nome do evento: _______________________________________________________
Período: _____/_____/_____ a _____/_____/____.
Nome do promotor do evento:_____________________________________________.
Previsão da quantidade de animais, por espécie:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_
Médico Veterinário Responsável (RT ) :
___________________________________________
Nº Portaria/Adab: _______________ CRMV-BA N.___________
Nº Portaria de habilitação para emissão GTA Ministério Agricultura:_______________

Data e Local: ______________________________________

___________________________________
ASSINATURA SOLICITANTE

_________________________________________
Assinatura/Carimbo do Servidor da ADAB

ANEXOIII
MODELO - LAUDO DE RECINTO DE EVENTO PECUÁRIO
Nome
do
recinto:_____________________________________________________________
Finalidade do evento: Exposição (___) Vaquejada ( )Leilão ( ) Feira de animais:
( )
Outro:
_____________________________________________________________________
_
Localização:
__________________________________________________________________
Distrito:
_________________________Município:
_________________________________
Coordenadas
Geográficas:
Lat.:
________________
Long.:___________________________
Cadastro do local do evento na Adab:
sim ( )
não ( )
Nº Sistema de Defesa Agropecuária da Adab:__________________
Instalações indispensáveis para funcionamento:
Estrutura física para inspeção:
Tipo de construção:Alvenaria

(

)

Madeira

(

)

Outros

(

)

_________________
Localização adequada: sim (
Energia: sim (

)

não (

)

não (

) Água: sim (

Sanitários independentes: sim (
Sala de descanso: sim (
Curral de retenção: sim (

)

)

)

não (

não (
)

)

não (

Área de vistoria e desembarque: sim (

não (
)

)

Masculino (

)

Feminino (

)

)
)
) não (

) Local é adequado sim (

) não (

)
Localização fora do evento: sim (

)

não (

)

Iluminação adequada para inspeção noturna: sim (

)

não (

)

Área para estacionamento dos participantes: sim (

)

não (

)

Área para estacionamento visitante: sim (

)

não (

)

Número de portões de entrada e saída de animais: _________________
Cadeados ou travas de segurança nos portões: sim (

)

não (

Desinfecção na entrada e saída de veículos e/ou animais: sim (

)____________
)

não (

)

Parecer sobre a vistoria do local de evento:
FAVORÁVEL ( )
DESFAVORÁVEL ( )
OBS:_________________________________________________________________
Prazo para correção das inconformidades:__________________________________
Local e data:________________________________
_______________________________________________
Assinatura e carimbo do SVE.

ANEXO IV
MODELO- REQUERIMENTO DE CADASTROPARA RESPONSÁVEL TÉCNICO DE
EVENTO PECUÁRIO
Eu, ________________________________________, Médico (a) Veterinário(a),
venho requer junto a Adab, meu cadastro como Responsável Técnico para evento
pecuário no estado da Bahia.
Endereço:
________________________________________________CEP.________________
CRMV-BA nº ________________________
CPF nº______________________________
Telefone:_________________________________
e-mail:_________________________________________
Município: ______________________________________
Habilitado pelo Ministério da Agricultura: sim ( )

não (

)

Portaria de Habilitação nº____________
Habilitado para emitir Guia de Trânsito Animal para quais espécies:
_____________________
_____________________________________________________________________
_______.
Declaro não possuir vínculo com o Serviço Veterinário de Defesa Sanitária Animal
Oficial e que as informações prestadas acima são verdadeiras.
Data e Local: ________________________________________________________
_________________________________________
Assinatura do Médico (a) Veterinário(a) / Carimbo
___________________________________
Assinatura /Carimbo do Servidor da ADAB

ANEXO V
MODELO – TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE EVENTO COM
AGLOMERAÇÃO DE ANIMAIS
Eu,__________________________________________________________________
_______, CPF nº___________, CRMV/BA nº___________.
Declaro ser Responsável Técnico pelo evento _______________________________
a ser realizado no _____________________________________, nome do promotor
responsável pelo evento ____________________________________________, CPF
nº __________________________, que será realizado no município de
_____________________/BA, período de ___/___/_____ a ___/___/____, me
comprometendo a cumprir as exigências estipuladas pelo Serviço Veterinário Oficial
antes, durante e após realização do evento, estando ciente de que qualquer
descumprimento será passível de interrupção imediata do evento bem como a
aplicação das penalidades previstas em Lei.
_________________________________________________
Assinatura do Médico(a) Veterinário(a) / Responsável Técnico

ANEXO VI
MODELO - PARECER TÉCNICO DE CREDENCIAMENTO PARA
RESPONSABILIDADE TÉCNICA EM EVENTO PECUÁRIO
Eu, _____________________________, Médico (a) Veterinário(a)do serviço oficial,
após
analise
da
documentação
apresentada
pelo
Médico(a)
Veterinário(a)_______________________________________________, inscrito no
CRMV sob nº _______, e da avaliação dos critérios da portaria estadual n°
____________, emito parecer técnico:
Favorável (

)

Desfavorável (

) Justificar:______________________

Participação em capacitação:
Favorável (

)

Desfavorável (

) Justificar:______________________

Parecer final:
( ) Atesto que o (a) Médico(a) Veterinário(a) __________________________ CRMVBA __________, solicitante preenche, os requisitos profissionais para o exercício de
Responsável Técnico em eventos pecuários de acordo com a presente portaria
estadual nº ____________.
( ) Atesto que o (a) Médico(a) Veterinário(a) __________________________ CRMVBA solicitante não preenche, os requisitos profissionais para o exercício de
Responsável Técnico em eventos pecuários de acordo com a presente portaria
estadual nº ____________.

Data e Local: ________________________________________________________

__________________________________________
Médico (a) Veterinário(a) da ADAB / Cadastro

ANEXO VII
AUTORIZAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EVENTO PECUÁRIO

Eu, _______________________________________________________, Médico (a)
Veterinário(a) da A Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia – ADAB,
após vistoria técnica e laudo de avaliação do recinto do evento, autorizo a
realização do evento _________________________________________________,
localizado no município _____________________, no período de ____/____/____
a _____/_____/____, de acordo com a Portaria nº______ de ________, em
conformidade a Lei Estadual Nº 7.597, de 07 de fevereiro de 2000 e o Decreto N
º7.584, de 11 de outubro de 2000.
______________,_____de _________________ de ______

____________________________________.
Médico(a) Veterinário(a) Adab
Carimbo / Cadastro

________________________
De acordo,
Gerente Técnico

ANEXO VIII
MODELO - SÍNTESE DA INSPEÇÃO DE EM EVENTO PECUÁRIO
Evento: __________________________________________Código do
evento:____________
Período: _________________________________________
Município:___________________________Distrito:____________________________
____
Código do estabelecimento promotor do evento:______________________
Médico(a) Veterinário(a) R. T.:___________________________CRMV-BA nº
____________
Portaria de habilitação da Adab nº___________
 PLANTONISTAS :
Médico(a) Veterinário(a)

 INGRESSO DE ANIMAIS :
Bovinos
Bubalinos
Total

Auxiliares

Equideos

Caprinos

Ovinos

Suínos

Outras espécies: ____________________ Total:__________
 OCORRÊNCIAS SANITÁRIAS:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
___________________________
_____________________________________________________________________
______________
Nº GTAs fiscalizadas na entrada:___________________
Nº GTAs emitidas na saída: _______________________
Durante a realização do evento houve fiscalização do Serviço Oficial: ( ) Não
( )Sim, nome
___________________________________________________________ e cargo
_____________________________________________________________
Observações:
_____________________________________________________________________
_______
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
______________
Local e data: _____________________________
________________________________________
Assinatura do Médico(a) Veterinário(a) / Carimbo

Total

