REQUERIMENTO PARA ABATE DE BOVINOS PARA AUTOCONSUMO
(Modelo a que se refere a alínea a) do n.º 3 do Despacho nº 7198/2016 de 1 de junho)

Exmo. Senhor Diretor Geral de Alimentação e Veterinária,

_____________________________________________________________ (nome), com o NIF
__________________ representante legal da exploração ________________(marca de
exploração), sita em ________________________________________________________________
(localidade), com o telefone _______________, vem por este meio informar V. Ex.ª que
irá proceder ao abate de um animal da espécie bovina, com idade inferior a 12
meses e com a identificação __________________(identificação do animal) no dia
___/___/____ na exploração referida, pelas ____: ____ horas, para consumo doméstico
do meu agregado familiar.
Para o efeito, declaro sob compromisso de honra o seguinte:
a) A minha exploração não está sujeita a qualquer restrição sanitária e encontrase registada de acordo com a legislação em vigor;
b) O animal está identificado de acordo com a legislação em vigor e nasceu em
_________________(País) e foi criado em ____________________(País) que são
ambos países de risco negligenciável para a Encefalopatia Espongiforme
Bovina mencionados na Decisão da Comissão nº 2007/453/CE, de 29 de Junho
de 2007;
c) O animal referido não sofreu qualquer acidente nem sofre de perturbações
comportamentais, fisiológicas ou funcionais;
d) A matança vai ser realizada por ___________________________________________
__________________________ (nome), com o BI/CC nº ___________________ que
conhece as exigências definidas no Regulamento (CE) n.º 1099/2009, do
Conselho, de 24 de setembro, relativo à proteção dos animais de abate,
quanto à contenção, atordoamento, sangria e demais disposições aplicáveis e
vai atordoar o animal com _________________________________________________
__________________ (método de atordoamento);
e) Conheço as regras estabelecidas no Regulamento (CE) n.º 1069/2009, do
Parlamento Europeu e do Conselho de 21 de Outubro, Regulamento (CE) nº
142/2011, da Comissão de 25 de fevereiro de 2011 e no Decreto-Lei n.º 122/2006,
de 27 de junho, no que se refere à eliminação de subprodutos de origem animal
não destinados ao consumo humano e os subprodutos resultantes do abate
serão encaminhados para ________________________________________________
_____________________________________(nome do operador e NCV) a coberto de
uma Guia de encaminhamento de subprodutos de origem animal Modelo
376/DGAV;
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f) Estou ciente que estou obrigado à Comunicação à base de dados SNIRA do
abate do animal usando para o efeito o menu do iDigital separador
Comunicações de Mortes e Desaparecimentos e também a inscrever a sua
morte no registo de existências e deslocações (RED) da exploração;
g) Entregarei num posto de recolha informático o passaporte e as marcas
auriculares do bovino abatido na exploração para autoconsumo;
h) Vou/ Não vou (riscar o que não interessa) solicitar o exame sanitário efetuado
por médico veterinário;
i) Não comercializarei ou cederei por qualquer forma as carnes obtidas nesta
matança;
j) Não ultrapassarei o volume de abate autorizado anualmente, nos termos da
alínea a) do n.º 5 do Despacho.
Anexo cópia da Guia de encaminhamento de subprodutos de origem animal Modelo
376/DGAV n.º _______________ utilizada no abate para autoconsumo anterior.
(preencher apenas caso tenha havido um abate anterior para autoconsumo na
exploração)
Data: ___/___/______

(Assinatura conforme o BI/CC)
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