
  

AGRODEFESA 

AGRODEFESA - AGÊNCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUÁRIA 

DELIBERAÇÃO Nº €%2 12010 

Considerando o disposto no Ofício FAEG nº1.432/2010, de 08/11/2010; 

Considerando a nescessidade de padronizar os procedimentos referentes à emissão de GTA para 

propriedades da lista TRACES, em que os proprietários não queiram que a carne dos animais 

seja exportada. 

DELIBERAMOS: 

1.0 proprietário de propriedade pertencente à lista TRACES, ou seu representante legal, que não 

interessar que a carne proveniente do abate de seus animais seja exportada, deverá solicitar à 
Unidade Operacional Local (UOL) emitente da GTA, para que omita do campo de observações 
(campo 17), a informação referente ao ingresso de animais de áreas não habilitadas , devendo o 
proprietário ou seu representante legal fazer uma declaração conforme modelo anexo 1, com 

cópia a ser anexada à GTA destinada ao frigorífico. 

2.0 produtor que optar por não exportar, deverá ter a GTA acompanhada pelo modelo A, 

3.0 funcionário da UOL deve ater-se à opção para a omissão da observação no sistema 

eletrônico, conforme anexoll. 

Esta Deliberação entra em vigor na data da sua publicação. 

Goiânia, 13 de dezembro de 2010. 

  

E 
fes 

Mauricio Antônio do Vale Faria - José Augusto Cintra 
Presidente £” Diretor Técnico 

Agência Goiana de Defesa Agropecuária - AGRODEFESA 
Avenida Portugal nº 591, Qd. 3 - 10, lote 06 Setor Oeste, CFP; 74140-020 

Fone: (062) 201-8400 FAX: (062) 201-8410 — E-mail: ditec] Gjagrodefesa.go.gov.br



ANEXO I 

DECLARAÇÃO DO PRODUTOR 

Portador do CPF/CNPG 1º... rise ren eeneancereniraraanananenaanecenara can aaaanaaaanaaa 

responsável pela propriedade rural... resetar ceraa carece , 

  

inscrição estadual nº 

e habilitada para exportação à União Européia (Lista TRACES), localizada no 

município de , estado de Goiás, declaro para os devidos fins que 
  

não tenho interesse de que a carne produto do abate dos animais constantes da(s) 

GTA(S) 1º scenes erernionanentacarttaas seja exportada para a União 

Européia. 

Declaro ainda que a Agência Goiana de Defesa Agropecuária —- AGRODEFESA, esta 

devidamente autorizada, por este documento a não apor nas referidas GTA (s), 

informações referentes ao ingresso de animais em minha propriedade, de área não 

habilitada para exportação à União Européia. 
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Assinatura do responsável 

Carimbo e assinatura 
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ANEXO II 

        

18. Unidade Expedidors 
  

  

Bals Vista de Got; 
Gz-355i-z3zo 

  

    
  

É) Cemitir Observação de ingresso d 
(Delib. we 28 10) 

  

  
enímuis de Zona não Habilitada. 

    

  

Requisitante da GTA: 

  11. Emitente; Sgrodefesa 
FUNCIONÁRIO AUTORIZADO 

22, Formas de Pagamento 
Einheito 

29. Emissão 
Local: [Bela Vista da Goiés 
válido até: | 17/12/2010 

21, Identificação e áss, do Emitenta 
Agrodefesa 

fado: “a FUNCIONÁRIO AUTORIZADO tdg/mm/z220) DI 
     

  

23. Informações sobre o Pagamento 

10,00 

24. Informações Adicionais 

Valzr por Cabeça: [0,00 Valor Paga: 

Gerar STA 
  

    

  

  

Novas regras scbrs . Favoriero dar: 

Marcar a Opção somente quando houver a necessidade de omissão da observação


