MANUAL PARA SOLICITAÇÃO DE REGISTRO
REVENDAS DE IMUNOBIOLÓGICOS (RI)
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Para o cadastramento e registro de RI é necessário que o interessado preencha
requerimento ao Diretor presidente da ADEAL, anexando a este requerimento cópias
da documentação exigida. Esta documentação juntamente com o recibo da taxa de
registro, deverá ser entregue na ULSAV na qual se localiza o estabelecimento
comercial. ANEXO 1.
Para renovação de registro de RI, é necessário que o interessado preencha
requerimento ao Diretor presidente da ADEAL, anexando a este requerimento cópias
da documentação exigida. Esta documentação deverá ser entregue juntamente com o
recibo da taxa de renovação de registro na ULSAV na qual se localiza o
estabelecimento comercial. ANEXO 2.
Deverá ser disponibilizado para cada refrigerador, termômetro com registro de
temperaturas máxima e mínima. Ao funcionário cadastrado (pela Adeal), somente a
ele cabe a leitura e anotação das temperaturas. Exclusivamente o Serviço Veterinário
Oficial (SVO) poderá zerar o termômetro.
O refrigerador será exclusivo para conservação de vacinas e medicamentos.
Deve-se manter espaço entre as pilhas de produtos no refrigerador, permitindo a
circulação de ar.
Quando do recebimento de vacinas contra a febre aftosa (FA), o SVO deverá ser
comunicado com antecedência, para que seja feita a conferencia do
acondicionamento e liberar a armazenagem da vacina na revenda.
A vacina contra a FA deverá sofrer controle de vendas através de formulário
específico.ANEXO 3.
As vacinas contra a Febre Aftosa só poderão ser comercializadas durante as etapas de
vacinação.Fora do período da etapa somente com autorização do SVO da Adeal.
O cancelamento do registro deverá ser solicitado por requerimento da empresa e
entregue na Unidade de localização da revenda.

A VACINA





O transporte das vacinas deverá ser feito em recipientes próprios ( caixas térmicas)
sendo mantida a temperatura entre 2 e 8 graus Centígrados, acondicionadas com 2/3
de gelo.
Observar o prazo de validade da vacina.
As vacinas contra a FA só poderão ser comercializadas: quando registradas, na
embalagem original da fabricação com o Selo Holográfico de Garantia, intacta, sem
violação, em temperatura adequada, dentro do prazo de validade.
Fica proibida a reserva de vacinas já vendidas dentro das geladeiras.

Legislação:
Decreto nº 5053, de 22 de abril de 2004.

ANEXO 1
ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA DA PECUÁRIA DA PESCA E DO ABASTECIMENTO- SEAPA
AGÊNCIA DE DEFESA E INSPEÇÃO AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE ALAGOAS - ADEAL

REQUERIMENTO DE CADASTRO
Ao Diretor Presidente da ADEAL:

A empresa _____________________________________________________________________________,
(_______________________________) CNPJ nº ______________________________________________,
endereço _______________________________________________________________________________
_____________________________________________________, telefone _________________________,
por se tratar de estabelecimento revendedor de produtos de uso veterinário, solicita seu cadastro junto à
Agência de Defesa e Inspeção Agropecuária de Alagoas – ADEAL, anexando a este requerimento cópias da
documentação exigida:

1. Comprovante de inscrição de Pessoa Jurídica e do Responsável Técnico emitida pelo CRMV – AL;
2. CNPJ da empresa, RG e CPF dos sócios;
3. Comprovante de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado;
4. Contrato Social e suas alterações;
5. Taxa de cadastro na ADEAL no valor de R$ 100,00 quitada e
6. Laudo de inspeção técnica do estabelecimento pelo Médico Veterinário da ADEAL.

Nestes termos, pede deferimento.

_________________,_____________ de _____________de 20____

________________________________________________
Ass. Responsável pelo Estabelecimento.

ANEXO 2
ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA DA PECUÁRIA DA PESCA E DO ABASTECIMENTO- SEAPA
AGÊNCIA DE DEFESA E INSPEÇÃO AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE ALAGOAS - ADEAL

REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO
ANUAL DE REGISTRO

Ao Diretor Presidente da ADEAL:

A empresa __________________________________________________________________________,
(_______________________________) CNPJ nº ___________________________________________,
endereço ___________________________________________________________________________
__________________________________________________, telefone _________________________,
por se tratar de estabelecimento revendedor de produtos de uso veterinário, solicita sua eu cadastro junto à
Agência de Defesa e Inspeção Agropecuária de Alagoas – ADEAL, anexando a este requerimento cópias
da documentação exigida:

1. Comprovante de inscrição de Pessoa Jurídica e do Responsável Técnico emitida pelo CRMV – AL;
2. CNPJ da empresa, RG e CPF dos sócios*;
3. Comprovante de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado*;
4. Contrato Social e suas alterações*;
5. Taxa de renovação de registro na ADEAL no valor de R$ 50,00 quitada e
6. Laudo de inspeção técnica do estabelecimento pelo Médico Veterinário da ADEAL.

*Casa haja alguma alteração

Nestes termos, pede deferimento.

_________________,_____________ de _____________de 20____

________________________________________________
Ass. Responsável pelo Estabelecimento.

