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MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

DIVISAO PRODUTOS IMPORTADOS 
Esplanada dos Ministérios, Bloco D, Anexo “A”, sala 446, , Brasília/DF, CEP 70043-900 

Telefone: (61) 3218-2833, - h�p://www.agricultura.gov.br

 

O�cio-Circular nº 8/2019/DIMP-CGI/CGI/DIPOA/SDA/MAPA

Brasília, 05 de abril de 2019

Senhores 
Importadores de Produtos de Origem Animal Comes�veis

 

Assunto: Cadastro de pessoa jurídica no Portal Cidadão.

Referência: Caso responda este O�cio Circular, indicar expressamente o Processo 21000.007368/2019-97.

 

Sr. Importador,

1. Atendendo a uma demanda do setor de importação, a DIMP/CGI/DIPOA está em fase final
de validação da segunda versão do sistema eletrônico (LECOM) de autorização prévia de importação de
produtos de origem animal.

2. Essa versão dispensará a necessidade do cadastro de importadores no SIPOA, uma vez que
os importadores (pessoas jurídicas) poderão indicar colaboradores (pessoas �sicas) para realizarem as
solicitações.

3. Para isso, a pessoa �sica pertencente ao quadro societário da empresa deve adquirir o selo
e-CNPJ no Portal Cidadão do Governo Federal (h�ps://www.servicos.gov.br/). Todos os passos para a
obtenção do selo e indicação de colaboradores estão descritos no Manual de Solicitação de Serviços,
anexo a este documento.

4. Tendo em vista que, dentro de no máximo 30 dias, o serviço de autorização prévia de
importação de produtos de origem animal será ofertado exclusivamente para a pessoa jurídica,
sugerimos que as empresas já iniciem os procedimentos para cadastro no Portal Cidadão.

Anexos: I - Manual Solicitação de Serviços (6951768).

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por BARBARA OLIVEIRA BORGES, Chefe de Divisão -
Subs�tuto (a), em 05/04/2019, às 15:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º,§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sistemas.agricultura.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 6951846
e o código CRC 7D5512BA.

 

https://www.servicos.gov.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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