RASCUNHO / DRAFT
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AO CERTIFICADO FITOSSANITÁRIO OU CERTIFICADO FITOSSANITÁRIO DE REEXPORTAÇÃO
ADDITIONAL INFORMATION TO PHYTOSANITARY CERTIFICATE OR PHYTOSANITARY CERTIFICATE FOR RE-EXPORT
1. Para: Organização Nacional de Proteção Fitossanitária de:
To: Plant Protection Organization of:
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Informações complementares ao Certificado Fitossanitário ou Certificado Fitossanitário de Reexportação nº ___________________________________
referentes ao(s) seguinte(s) campo(s): / Additional information to Phytosanitary Certificate or Phytosanitary Certificate for Re-export (numeration as
seen above) refering to following section(s):

AVISO LEGAL / DISCLAIMER
Por favor, note que este é um rascunho preliminar apenas para fins informativos e que precisa de mais elaboração. Este não é o documento oficial emitido pelo
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e seu conteúdo não pretende substituir nenhuma fonte oficial de consulta. Embora possa ser uma
ferramenta útil para visualizar os dados informados no formulário de solicitação do certificado fitossanitário, não substitui o documento oficial e seu conteúdo
poderá sofrer alterações para atender a plena conformidade com a Instrução Normativa MAPA Nº 71/2018 e NIMF 12/2001. Nem o MAPA ou qualquer um de seus
funcionários ou representantes podem ser responsabilizados pelo uso feito deste rascunho. / Please note that this document is a preliminary draft provided for
informational purposes only and that needs further elaboration. This is not the official document issued by the Ministry of Agriculture, Livestock and Supply
(MAPA) and its content is not intended to replace any official consultation source. While it may be a useful tool for visualizing the data informed in the application
form for the Brazilian phytosanitary certificate, it does not replace the official document and its content may be altered to comply with Normative Instruction
MAPA Nº 71/2018 and ISPM 12/2001. Neither MAPA nor any of its employees or representatives can be held responsible for the use made of this draft.
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