TARIFAS PARA OS SERVIÇOS
DE INSPEÇÃO E CERTIFICAÇÃO - BRASIL
TARIFAS DE SOLICITAÇÃO
A HFAC cobra uma Tarifa de Solicitação no valor de R$375,00 para operações que solicitam a Certificação Inicial. Os Produtores
também devem pagar a Tarifa de Solicitação todas as vezes que solicitarem a Renovação da Certificação para financiar os custos
administrativos associados ao processamento da solicitação. As tarifas de solicitação para renovação estão descritas na tabela a seguir.
O vencimento abaixo descrito refere-se à data das inspeções anuais, que deve respeitar o intervalo máximo de 12 meses.
Data de envio à HFAC da solicitação preenchida
60-30 Dias antes da data de vencimento
29-0 Dias antes da data de vencimento
Após a data de vencimento

Tarifa
R$ 375
R$ 750
R$ 1.500

TARIFAS DE INSPEÇÃO
A Tarifa de Inspeção é cobrada com base nos tempos dedicados à realização das visitas in loco, seja durante inspeções anuais normais,
ou durante inspeções complementares. Estas últimas ocorrerão somente quando forem identificados problemas que exijam
investigação mais detalhada, com nova visita ao local de produção. O valor da tarifa de inspeção não inclui os custos da respectiva
logística do inspetor (transporte, alimentação, acomodação), que são de responsabilidade do operador (produtor ou empresa)
inspecionado.
Inspeções em Fazendas/Granjas:
A tarifa da HFAC para realizar inspeções em fazendas ou granjas é de R$1.800 (mil e oitocentos reais) por jornada diária de 8 horas
por inspetor.
Inspeções de Unidades de Processamento, Entrepostos, Operações de Produtos Manufaturados (PMO) ou Frigorífico/Abatedouro:
A tarifa da HFAC para realizar inspeções em unidades de processamento, entrepostos, operações de produtos manufaturados (PMO)
ou frigoríficos / abatedouros é de R$ 2.500 (dois mil e quinhentos reais) por jornada diária de 8 horas por inspetor. Para inspeções de
menor duração (< 8 horas), não há redução proporcional do valor mencionado, que é o mínimo cobrado para este tipo de inspeção.

TARIFAS DE CERTIFICAÇÃO
A Tarifas de Certificação da HFAC é devida sobre TODOS os produtos autorizados para venda como Certified Humane® por um
produtor, fazenda ou granja certificados. Portanto, tarifas mensais (baseadas na tabela a seguir) devem ser calculadas sobre todos os
produtos licenciados, independentemente do uso ou não do selo de certificação no produto final.
TARIFAS DE CERTIFICAÇÃO POR TIPO DE OPERAÇÃO
0 - 25.000 animais = R$ 2,9304 / cabeça
25.001 - 50.000 animais = R$ 2,1845 / cabeça
50.001 - 75.000 animais = R$ 1,6517 / cabeça
Bovinos
75.001 - 100.000 animais = R$ 1,2521 / cabeça
100.001 - 200.000 animais = R$ 0,9857 / cabeça
200.001 - 300.000 animais = R$ 0,5861 / cabeça
Acima de 300.000 animais = R$ 0,4529 / cabeça
0 - 35.000 animais = R$1,4652/suíno
35.001 - 65.000 animais = R$1,1988/suíno
Suínos
65.001 – 100.000 animais = R$0,9324/suíno
100.001 – 200.000 animais = R$0,6660/suíno
Acima de 200.000 animais = R$0,3996/suíno
Vacas leiteiras
R$ 0,9897 / 1000 lts leite
R$ 5,6300 / 1000 lts leite
Cabras
R$ 0,6127 / cabeça – carne
0 – 50.000 caixas = R$ 0,1282 / caixa com 30 dúzias de ovos
Galinhas poedeiras
50.001 – 100.000 caixas = R$ 0,0962 / caixa com 30 dúzias de ovos
Acima de 100.000 caixas = R$ 0,0641 / caixa com 30 dúzias de ovos
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Frangos de corte

Ovelha/cordeiro
Perus
Bovinos jovens (Vitelo)
Bisontes

0 – 6.000.000 frangos = R$ 0,0075 / ave
6.000.001 – 15.000.000 frangos = R$ 0,0062 / ave
15.000.001 – 30.000.000 frangos = R$ 0,0050 / ave
30.000.001 – 40.000.000 frangos = R$ 0,0037 / ave
Acima de 40.000.000 frangos = R$ 0,0025 / ave
R$ 5,6300 / 1000 lts leite
R$ 0,6127 / cabeça – carne
R$ 0,0629 / ave
R$ 1,4652 / cabeça
0 - 500 animais = R$ 2,6640 / cabeça
501 - 2.500 animais = R$ 1,9980 / cabeça
Acima de 2.500 animais = R$ 1,3320 / cabeça

PAGAMENTO DA TARIFA DE CERTIFICAÇÃO
A Tarifa de Certificação tem vencimento trimestral. Sob definição do Diretor Executivo, as operações poderão organizar pagamentos,
semestrais ou anuais.
Operações de Produtos Manufaturados (PMOs) devem comprar produtos certificados, cuja tarifa de certificação já terá sido paga pelos
produtores, que terão aumentadas as vendas dos seus produtos. Sendo assim, as únicas tarifas pagas anualmente por este tipo de
operação são a tarifa de solicitação e a tarifa de inspeção.

INADIMPLÊNCIA DAS TARIFAS DE CERTIFICAÇÃO
Se o produtor certificado não efetua o pagamento da sua Tarifa de Certificação pontualmente, representantes da HFAC entram em
contato solicitando uma previsão de pagamento por escrito. Se o operador não respeitar a programação acordada para os pagamentos,
a certificação da operação será suspensa.
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