
Secretaria de Orçamento Federal
Ações Orçamentárias Integrantes

da Lei Orçamentária para 2012

Ministério de Planejamento Orçamento e Gestão

Programa
2028 - Defesa Agropecuária

Número de Ações 29

10 - Orçamento Fiscal 20 - Agricultura 604 - Defesa Sanitária AnimalSubfunção:Esfera:

14KN - Implantação da Rede Oficial de Laboratórios para Diagnóstico de Enfermidades e Análises de Resíduos e Contaminantes em Recursos
Pesqueiros

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Projeto

Desenvolvimento de técnica para diagnóstico laboratorial para as enfermidades impactantes na cadeia produtiva de animais aquáticos e para análise de resíduos e contaminantes
em recursos pesqueiros com importância na saúde pública.

% de execução físicaUnidade de Medida:Rede ampliadaProduto:

Especificação do Produto

Estruturar a rede oficial de laboratórios agropecuários para diagnóstico de enfermidades e análises de resíduos e contaminantes em recursos pesqueiros.

Descrição
Descentralização de recurso para a estruturação física, aquisição de equipamentos e insumos e estruturação de recursos humanos de rede oficial de laboratórios para
desenvolvimento e validação de técnicas para o diagnóstico de enfermidades de animais aquáticos e para análises de resíduos e contaminantes em recursos pesqueiros.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DescentralizadaForma de Implementação:

Reforma, ampliação e adaptação da infra-estrutura física de laboratório oficial;  estruturação e capacitação de recursos humanos; compra de equipamentos e insumos para utilização
nas técnicas diagnósticas; desenvolvimento e validação de técnicas para diagnóstico de enfermidades de animais aquáticos.

Localizador (es)
0001 - Nacional

31/12/2015Data Início: R$ 40.000.000,00Data Término:01/01/2012 100Custo Total: Total Físico:

Lei 11.958, de 2009, que altera a lei n° 10.683, de maio de 2003; Decreto n° 7.024 de 7, de 2009, que regulamenta a alínea “e” do inciso XXIV do art. 27 da lei n° 10.683; e Portaria
MPA Nº 523, de 2010.

Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Ministério da Pesca e AquiculturaUO: 58101 - Ministério da Pesca e Aqüicultura

10 - Orçamento Fiscal 20 - Agricultura 125 - Normatização e FiscalizaçãoSubfunção:Esfera:

2019 - Fiscalização de Material Genético Animal

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Material genético animal em conformidade com as normas de produção e comercialização do total do material genético fiscalizado.

unidadeUnidade de Medida:Fiscalização realizadaProduto:

Especificação do Produto

Assegurar a qualidade e a identidade do material genético animal e dos serviços de multiplicação animal ofertados aos produtores, com vistas ao aumento da produção e da
produtividade da pecuária nacional.

Descrição
Realização de atividades de inspeção e de fiscalização de material genético animal e auditoria de sistemas de controle de qualidade nos estabelecimentos que industrializem ou
distribuem esse material, com a finalidade de assegurar a identidade e a qualidade, incluindo, ainda, análises fiscais em laboratórios oficiais dos produtos terminados. Capacitação
de fiscais federais agropecuários em biotecnologia da reprodução, em boas prática de manipulação e em auditoria. Participação em reuniões, em simpósios e em congressos
nacionais e internacionais.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Atuação dos Fiscais Federais Agropecuários do Serviço de Fiscalização Agropecuária - SEFAG, lotados nas Superintendências Federais de Agricultura – SFA nos estados; análises
em laboratórios da rede de apoio animal.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Unidade Responsável: Divisão de Fiscalização de Material Genético AnimalUO: 22101 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
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Lei 6.446, de 1977; Portaria nº 266, de 1987; Decreto nº 187, de 1991; Portaria nº 19, de 1996; IN nº 14, de 1999; IN Conjunta nº 2, de 2003;
IN nº 6, de 2003; IN nº 48, de 2003; IN nº 2, de 2004; INs nº 52, 53, 55, 56 e 57, de 2006; IN nº 32, de 2007; IN nº 35, de 2007; IN nº 56, de 2007; e IN nº 06, de 2008.

Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 20 - Agricultura 665 - Normalização e QualidadeSubfunção:Esfera:

20QY - Apoio à Reestruturação e Implementação do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária (SUASA)

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Número de estados, incluindo o Distrito Federal, e Municípios que executam, pelo menos, um dos serviços de defesa agropecuária, por adesão ao SUASA.

unidadeUnidade de Medida:Unidade implantadaProduto:

Especificação do Produto

Reestruturar e implementar o Sistema Unificado de Atenção a Sanidade Agropecuária – SUASA com foco no apoio às instâncias estadual, municipal e distrital, visando a
modernização da estrutura e, a organização de procedimentos e processos que compõem a Defesa Agropecuária, em articulação com a iniciativa privada.

Descrição
A. Apoio à implantação do Sistema Unificado de Atenção a Sanidade Agropecuária – SUASA nas unidades das instâncias que aderirem ao Sistema;
B. Adequação, desenvolvimento e implantação de sistemas informatizados;
C. Implantação da modalidade da metodologia de Governança, Riscos e Conformidade (GRC).

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

A. Por meio da atuação direta dos fiscais federais de agricultura, nas Unidades da Federação;
B. Articulação com estados, municípios, Distrito Federal e iniciativa privada;
C. Por meio de convênios com os estados, municípios e Distrito Federal;
D. Contratação de consultorias.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei nº 8.171/91, modificada pela lei nº 9.712/98 – regulamentada pelo Decreto nº 5.741/2006. E as legislações subsidiárias: Decreto nº 24.548/1934; Lei nº 1.283/1950; Lei nº
7.889/1989; Decreto-Lei nº 467/1969; Lei nº 6.446/1977; Lei nº 6.198/1974; Lei nº 4.716/1965; Lei nº 7.291/1984; Decreto nº 24.114/1934; Lei nº 10.711/2003; Lei nº 6.894/1980; Lei
nº 6.934/1981; Lei nº7.678/1988; Lei nº 10.970/2004; Lei nº 8.918/1994; Lei nº 7.802/1989; Lei nº 9.974/2000; Lei nº 9.972/2000; Lei nº 11.105/2005.

Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Secretaria de Defesa AgropecuáriaUO: 22101 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

10 - Orçamento Fiscal 20 - Agricultura 125 - Normatização e FiscalizaçãoSubfunção:Esfera:

20QZ - Combate à Clandestinidade em Produtos de Origem Animal

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Unidade da Federação com serviço de inspeção assistido pela ação.

unidadeUnidade de Medida:Unidade federativa apoiadaProduto:

Especificação do Produto

Reduzir gradualmente até eliminar a produção e a comercialização dos produtos de origem animal sem inspeção oficial.

Descrição
Estabelecimento de diretrizes básicas, de normas e de regulamentos que balizem as ações de inspeção e fiscalização frente às situações de produção e de comercialização dos
produtos de origem animal sem inspeção oficial; fortalecimento do Serviço de Inspeção Federal para viabilizar a execução de ações de combate à clandestinidade em produtos de
origem animal; estruturação e capacitação dos serviços de inspeção dos Estados, Distrito Federal e Municípios a fim de garantir a sanidade, qualidade e segurança dos produtos de
origem animal; desenvolvimento de ações de educação sanitária a fim de instruir a sociedade sobre os riscos associados ao consumo de produtos de origem animal sem inspeção
oficial.
e.	Estabelecer interações interinstitucionais para execução da ação.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Realização de atividades de forma direta por meio de servidores do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e de forma descentralizada em parceria com órgãos das
esferas federal, estadual e municipal.

Localizador (es)

Unidade Responsável: Departamento de Inspeção de Produtos de Origem AnimalUO: 22101 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
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0001 - Nacional

Lei nº 1.283, de 1950; Lei nº 6.437, de 1977; Lei nº 7.889, de 1989; Lei nº 8.078, de 1990; Decreto nº 30.691, de 1952; Decreto nº 5.741, de 2006; e Decreto nº 66.183, de 1970.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 20 - Agricultura 122 - Administração GeralSubfunção:Esfera:

20R0 - Coordenação do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária (SUASA)

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Número de entidades de Unidades da Federação e de Municípios que executam serviços de defesa agropecuária, por adesão ao SUASA.

unidadeUnidade de Medida:Entidade executora integradaProduto:

Especificação do Produto

Coordenar, supervisionar e auditar os processos de implementação e manutenção do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária (SUASA).

Descrição
A. Estruturação da unidade central do Sistema;
B. Sensibilização dos estados e municípios para adesão ao SUASA com vistas a consolidar a estruturação e a abrangência nacional do mesmo;
C. Formulação de propostas de atualização do marco legal do SUASA, corrigindo imperfeições dos normativos vigentes e adequando-os à realidade de mercado;
D. Requalificação do pessoal do Sistema;
E. Desenvolvimento de modelos de execução, de supervisão, de auditoria e de gerenciamento do Sistema;
F. Monitoramento e avaliação do Sistema;
G. Participação em reuniões técnicas, encontros, seminários e similares.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

A. Integrar todos os serviços oficiais (federal, estadual e municipal) de fiscalização, inspeção e defesa agropecuária em um sistema único, envolvendo também serviços privados.
B. Coordenar, auditar e supervisionar a qualificação, o aparelhamento, a estruturação e a adequação das instalações e dos serviços às legislações federal, estadual e municipal para
funcionarem de forma integrada e sistêmica com alto nível de excelência.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei nº 8.171/91, modificada pela lei nº 9.712/98 – regulamentada pelo Decreto nº 5.741/2006. E as legislações subsidiárias: Decreto nº 24.548/1934; Lei nº 1.283/1950; Lei nº
7.889/1989; Decreto-Lei nº 467/1969; Lei nº 6.446/1977; Lei nº 6.198/1974; Lei nº 4.716/1965; Lei nº 7.291/1984; Decreto nº 24.114/1934; Lei nº 10.711/2003; Lei nº 6.894/1980; Lei
nº 6.934/1981; Lei nº 7.678/1988; Lei nº 10.970/2004; Lei nº 8.918/1994; Lei nº 7.802/1989; Lei nº 9.974/2000; Lei nº 9.972/2000; Decreto-Lei nº 917/1969; Lei nº 11.105/2005.

Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Secretaria de Defesa AgropecuáriaUO: 22101 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

10 - Orçamento Fiscal 20 - Agricultura 122 - Administração GeralSubfunção:Esfera:

20R1 - Estruturação do Centro de Inteligência e Formação em Defesa Agropecuária

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Centro de Inteligência e Formação em Defesa Agropecuária implantado e planos de contingência elaborados.

% de execução físicaUnidade de Medida:Centro implantadoProduto:

Especificação do Produto

Estruturar e manter um centro de inteligência em defesa agropecuária com vistas a aumentar o grau de preparo do país para lidar rapidamente com ameaças de introdução e de
disseminação de pragas e de doenças com alto potencial de dano, originárias do ambiente externo ou interno, mediante a organização, a implementação e a manutenção de um
sistema permanente de avaliação, de gestão e de comunicação de riscos, inclusive por meio da criação e da manutenção de um centro de inteligência em defesa agropecuária,
capaz de fornecer elementos para alertas rápidos, para educação sanitária e para formação de profissionais sobre as ameaças potenciais, além de promover a revisão, a
sistematização, a ampliação e o fortalecimento dos processos de formação dos profissionais de defesa agropecuária em todos os níveis.

Descrição
Estabelecimento de uma equipe interdisciplinar para definir o modelo operacional da central de inteligência; definição e aprovação do marco legal de sua atuação; alocação de
recursos materiais, humanos e financeiros para sua operação; avaliação sistemática de riscos e ameaças sanitárias (inclusive barreiras não tarifárias) ao agronegócio nacional;
elaboração de planos de contingência para enfrentá-las; formação de profissionais de diferentes origens para implementar os planos de contingência elaborados, de comum acordo
com as atividades de educação sanitária e de qualificação técnica das diferentes instituições envolvidas.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Unidade Responsável: Secretaria de Defesa AgropecuáriaUO: 22101 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
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Definição do modelo desejado de formação inicial e de habilitação continuada dos profissionais; articulação desse modelo com a evolução das carreiras; montagem de um sistema
permanente de oferta dos eventos de formação em defesa agropecuária em todo o território nacional; elaboração das ementas e dos currículos de cada evento; oferta dos eventos
aos candidatos em potencial; montagem de um sistema permanente de avaliação dos eventos em função das necessidades de cada função visando ao aperfeiçoamento das
atividades; articulação permanente com a central de inteligência para incluir as inovações necessárias aos currículos.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei nº 8.171, de 1991; Lei nº 9.712, de 1998; Decreto nº 5.741, de 2006; e demais atos legais que suportam a ação fiscal da SDA/MAPA.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 20 - Agricultura 604 - Defesa Sanitária AnimalSubfunção:Esfera:

20TD - Prevenção, Controle e Erradicação de Doenças dos Animais Aquáticos

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Doenças de animais aquáticos com impacto negativo às cadeias produtivas nacionais controladas ou erradicadas.

unidadeUnidade de Medida:Doença infecciosa controladaProduto:

Especificação do Produto

Garantir a sustentabilidade das cadeias produtivas nacionais de animais aquáticos e o reconhecimento internacional do serviço veterinário oficial brasileiro.

Descrição
Certificação oficial de compartimentos ou  áreas, de acordo com sua condição sanitária para doenças de animais aquáticos,
credenciamento de quarentenários para o trânsito nacional e internacional de animais aquáticos, manutenção e gerenciamento de sistema de
informações relativas ao trânsito de animais aquáticos. Vigilância ativa de doenças de animais aquáticos.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Elaborar e publicar Análises de Risco de Importação de animais aquáticos e seus derivados; elaborar e publicar planos de contingência de doenças de animais aquáticos;
estabelecer parcerias com órgãos estaduais de defesa sanitária animal para monitoramento dos sistemas de produção; estabelecer o controle de trânsito nacional de animais
aquáticos em todas as unidades federativas com esforço de incluir controle informatizado; estabelecer cadastro sanitário de propriedades com explorações agropecuárias de animais
aquáticos; realizar estudos epidemiológicos; fiscalizar explorações agropecuárias produtoras de alevinos, larvas de camarão e outras formas jovens de animais aquáticos;
reconhecer compartimentos ou áreas com condições sanitárias diferenciadas para doenças dos animais aquáticos; credenciar estabelecimentos quarentenários de animais
aquáticos e capacitar, no âmbito dos recursos humanos do MPA, Fiscais Federais Agropecuários em sanidade pesqueira e aquícola.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei 11.958, de 2009, que altera a lei n° 10.683, de 2003; Decreto n° 7.024, de 2009, que regulamenta a alínea “e” do inciso XXIV do art. 27 da lei n° 10.683; e Portaria MPA Nº 523,
de 2010.

Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Ministério da Pesca e AquiculturaUO: 58101 - Ministério da Pesca e Aqüicultura

10 - Orçamento Fiscal 20 - Agricultura 125 - Normatização e FiscalizaçãoSubfunção:Esfera:

2124 - Fiscalização de Insumos Destinados à Alimentação Animal

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Ingredientes, rações, concentrados e suplementos.

unidadeUnidade de Medida:Fiscalização realizadaProduto:

Especificação do Produto

Assegurar a qualidade e a conformidade dos insumos destinados à alimentação animal.

Descrição
Fiscalização das condições higiênico-sanitárias dos estabelecimentos fabricantes, importadores, fracionadores e comerciantes de produtos destinados à alimentação animal;
fiscalização da conformidade e inocuidade dos produtos destinados à alimentação animal; elaboração e revisão de normas técnicas relativas aos produtos destinados à alimentação
animal; realização de reuniões técnicas e treinamentos em serviços com vistas ao aprimoramento dos processos de fiscalização; e participação em reuniões, simpósios e
congressos nacionais e internacionais sobre insumos destinados à alimentação animal.

Finalidade

DiretaForma de Implementação:

Unidade Responsável: Coordenação de Fiscalização de Produtos para Alimentação AnimalUO: 22101 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
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Detalhamento da Implementação
Auditoria dos processo produtivo e fiscalização dos estabelecimentos e produtos pelos fiscais do MAPA.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei nº 6.198, de 26/12/1974; Decreto nº 6.296, de 11/12/2007; e Instrução Normativa nº  04, de 23/02/2007.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 20 - Agricultura 604 - Defesa Sanitária AnimalSubfunção:Esfera:

2132 - Funcionamento do Sistema Laboratorial de Apoio Animal

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Análise realizadaProduto:

Especificação do Produto

Prover apoio técnico-científico às ações de defesa, de vigilância e de fiscalização, para garantir a qualidade e a sanidade do rebanho nacional, dos produtos e dos insumos da área
animal.

Descrição
Recepção de amostras; realização de testes; descarte de material; emissão de laudo; manutenção dos equipamentos e veículos; contratação de serviços de segurança; capacitação
de pessoal; credenciamento de laboratórios privados para apoio; monitoramento e auditoria nos credenciados; recebimento dos laudos emitidos; e publicação de normas.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Despesas com a manutenção da rede e realização dos serviços laboratoriais em condições satisfatórias.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Art. 27, inciso "I", alíneas "e" e "f", da Lei nº 10.683, de 2003; Lei 6.198,  de 1974; Decreto-lei 467, de 1969; Decreto 76.986, de 1976; Decreto nº 24.548, de 1934; Decreto nº 5.053,
de 2004; Decreto nº 5.351, de 2005; Decreto nº 5.741, de 2006; Decreto nº 6348, de 2008; Portaria nº 104, de 2006.

Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Coordenação-Geral de Apoio LaboratorialUO: 22101 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

10 - Orçamento Fiscal 20 - Agricultura 603 - Defesa Sanitária VegetalSubfunção:Esfera:

2134 - Vigilância e Fiscalização do Trânsito Interestadual de Vegetais, seus Produtos e Insumos

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Termo de inspeção ou fiscalização emitido no controle do trânsito interestadual de vegetais e seus produtos.

unidadeUnidade de Medida:Fiscalização realizadaProduto:

Especificação do Produto

Garantir a sanidade vegetal, controlando a disseminação de pragas que afetam a agricultura brasileira.

Descrição
Elaboração de normas; coordenação, integração e cooperação técnica com as instâncias estaduais e municipais no trato da vigilância e do controle fitossanitário do trânsito de
vegetais e seus produtos no território nacional; capacitação técnica; análise de risco e quarentena vegetal.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DescentralizadaForma de Implementação:

Por meio da celebração de convênios com os órgãos públicos estaduais de defesa fitossanitária, que aportam serviços de profissionais especializados, equipamentos, veículos e
infra-estrutura física como contrapartida.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Unidade Responsável: Coordenação-Geral de Proteção de PlantasUO: 22101 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
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Lei nº 9.712, de 1998; Decreto nº 24.114, de 1934; Decreto nº 5.478, de 1943.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 20 - Agricultura 603 - Defesa Sanitária VegetalSubfunção:Esfera:

2136 - Funcionamento do Sistema Laboratorial de Apoio Vegetal

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Análise realizadaProduto:

Especificação do Produto

Prover apoio técnico-científico às ações de defesa, de inspeção e de fiscalização, para garantir a sanidade e a qualidade das lavouras, dos produtos e dos insumos da área vegetal.

Descrição
Promoção de padrões e uniformização dos procedimentos laboratoriais; credenciamento de laboratórios públicos e privados; fiscalização e monitoramento das atividades dos
laboratórios credenciados; revisão de legislação; aquisição de equipamentos, reagentes e instrumentos analíticos; manutenção de equipamentos e estrutura; controle
interlaboratorial, capacitação e treinamento em metodologias e validação; elaboração de sistemas de gerenciamento da qualidade; validação de metodologias; realização de
análises laboratoriais.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Despesas com a manutenção da rede e realização dos serviços laboratoriais em condições satisfatórias.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei nº 9.712, de 1998; Decreto nº 99.066, de 1990 e alterações; Decreto nº 2.314, de 1997 e alterações; Decreto nº 5.351, de 2005; Decreto nº 5.741, de 2006; e Portaria MAPA nº
104, de 2006

Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Coordenação-Geral de Apoio LaboratorialUO: 22101 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

10 - Orçamento Fiscal 20 - Agricultura 125 - Normatização e FiscalizaçãoSubfunção:Esfera:

2140 - Fiscalização de Produtos de Uso Veterinário

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Fiscalização realizada; registro realizado; auditoria realizada; vistoria realizada; e treinamento realizado.

unidadeUnidade de Medida:Fiscalização realizadaProduto:

Especificação do Produto

Assegurar a oferta de produtos de uso veterinário, em conformidade com as normas de sanidade, a fim de garantir aos criadores em geral níveis de segurança e de qualidade
compatíveis com as necessidades dos programas de sanidade animal e com os padrões e exigências internacionais.

Descrição
Licenciamento de estabelecimentos produtores e comerciais; registro de produtos de uso veterinário para fins de licenciamento; capacitação de fiscais federais agropecuários em
boas práticas de fabricação, em auditoria, segurança, em eficácia e em estabilidade de produtos de uso veterinário; participação em reuniões, em simpósios e em congressos
nacionais e internacionais.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Execução pelo corpo técnico do MAPA e das empresas credenciadas pelo Órgão.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Coordenação de Fiscalização de Produtos VeterináriosUO: 22101 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
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Secretaria de Orçamento Federal
Ações Orçamentárias Integrantes

da Lei Orçamentária para 2012

Ministério de Planejamento Orçamento e Gestão

Decreto-Lei nº 467, de 1969; Decreto nº 5.053, de 2004; IN nº 13, de 2003; e Portaria Ministerial nº 301, de 1996.

10 - Orçamento Fiscal 20 - Agricultura 125 - Normatização e FiscalizaçãoSubfunção:Esfera:

2141 - Fiscalização de Fertilizantes, Corretivos e Inoculantes

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Fiscalizações realizadas em produtos e estabelecimentos produtores e comerciais de fertilizantes, corretivos e inoculantes.

unidadeUnidade de Medida:Fiscalização realizadaProduto:

Especificação do Produto

Melhorar os níveis de conformidade e qualidade dos fertilizantes, corretivos e inoculantes colocados à disposição dos produtores rurais.

Descrição
A fiscalização de fertilizantes, corretivos e inoculantes consiste da execução dos seguintes processos: 1) Registro de estabelecimentos produtores e comerciais de fertilizantes,
corretivos e inoculantes; 2) Registro de produtos; 3) Fiscalização sobre a produção, importação e comercialização desses insumos agrícolas; 4) Elaboração e revisão de normas
técnicas relativas à padronização, classificação e registro de produtos e estabelecimentos; 5) Monitoramento e avaliação das ações de fiscalização, por meio da realização de
supervisões e auditorias nas unidades descentralizadas no MAPA. Acrescenta-se a esses esforços a realização de reuniões técnicas e treinamentos em serviços com vistas ao
aprimoramento desses processos.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

O processo de fiscalização é executado pelos Serviços de Fiscalização Agropecuária - SEFAG das Superintedências Federais de Agricultura do MAPA, situadas nas Unidades da
Federação, em colaboração e sob a coordenação do Departamento de Fiscalização de Insumos Agrícolas, vinculado à Secretaria de Defesa Agropecuária do MAPA.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Decreto 7.127/2010, Decreto 4.954/2004 e Decreto 5.741/2006.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Coordenação de Fertilizantes, Inoculantes e CorretivosUO: 22101 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

10 - Orçamento Fiscal 20 - Agricultura 603 - Defesa Sanitária VegetalSubfunção:Esfera:

2143 - Controle da Doença Vassoura-de-Bruxa

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Área onde foram adotadas recomendações tecnológicas da Ceplac para o controle da enfermidade.

haUnidade de Medida:Área controladaProduto:

Especificação do Produto

Recuperar a produção, a produtividade e melhorar a qualidade do cacau brasileiro. Aumentar a competitividade, de forma a favorecer a balança comercial do Agronegócio, e
recuperar e aumentar o número de empregos. Maximizar o potencial moageiro do parque industrial instalado e sustentar o retorno dos investimentos financeiros do Programa de
Recuperação da Lavoura Cacaueira, gerando renda no ambiente da cadeia produtiva do cacau.

Descrição
Prospecção e seleção de clones e variedades seminais de alta produtividade e resistentes à Vassoura de Bruxa; desenvolvimento de sistemas gerenciais e de tecnologias voltadas
para a maximização da eficiência/eficácia do sistema de manejo integrado de controle da vassoura-de-bruxa; geração de tecnologias e disponibilização de insumos de baixo impacto
ambiental para o manejo da enfermidade, bem como de material reprodutivo/propagativo para o produtor; e, treinamento de técnicos, produtores e trabalhadores rurais no manejo
integrado da doença.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Atividade desenvolvida por pesquisadores da CEPLAC, com a infra-estrutura disponível em suas unidades, prestando assistência técnica aos cacauicultores, orientação e
treinamento da mão-de-obra envolvida no combate à vassoura-de-bruxa.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Unidade Responsável: Coordenação-Geral de Gestão EstratégicaUO: 22101 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
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Secretaria de Orçamento Federal
Ações Orçamentárias Integrantes

da Lei Orçamentária para 2012

Ministério de Planejamento Orçamento e Gestão

Decreto nº 5.351, de 2005.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 20 - Agricultura 125 - Normatização e FiscalizaçãoSubfunção:Esfera:

2179 - Fiscalização de Sementes e Mudas

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Fiscalização realizadaProduto:

Especificação do Produto

Garantir a oferta de materiais de propagação vegetal de qualidade para os produtores rurais e certificar a produção de sementes e de mudas para garantia de conformidade com os
padrões de qualidade fisiológica, fitossanitária e identidade genética.

Descrição
Registro de cultivares; iInscrição de produtor, beneficiador, embalador, armazenador, comerciante de sementes e de mudas e credenciamento de certificador laboratório amostrador
e de responsável técnico no Registro Nacional de Sementes e Mudas - RENASEM; fiscalização da produção, da comercialização e da utilização  de sementes e de mudas;
elaboração e revisão de normas técnicas relativas ao registro e ao credenciamento; monitoramento e avaliação das ações de fiscalização, por meio da realização de supervisões e
auditorias nas unidades descentralizadas do MAPA e nas unidades credenciadas; supervisão e realização de reuniões técnicas e de treinamentos em serviços com vistas ao
aprimoramento desses processos.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Execução direta, pelos fiscais lotados nas unidades descentralizadas do Ministério, ou descentralizada, por meio da celebração de convênios com as unidades federativas.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei n° 10.711, de 2003; Decreto n° 5.153, de 2004.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Coordenação de Sementes e MudasUO: 22101 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

10 - Orçamento Fiscal 20 - Agricultura 603 - Defesa Sanitária VegetalSubfunção:Esfera:

2180 - Vigilância e Fiscalização do Trânsito Internacional de Vegetais, seus Produtos e Insumos

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Termos de inspeção e fiscalização emitidos no controle do trânsito internacional de vegetais e seus produtos.

unidadeUnidade de Medida:Fiscalização realizadaProduto:

Especificação do Produto

Impedir a entrada e a disseminação de pragas vegetais, oriundas de outros países, com vistas à evitar danos à economia, ao meio ambiente e à saúde da população, bem como
inspecionar a qualidade dos produtos agrícolas no trânsito internacional. Certificar a fitossanidade dos produtos nacionais na exportação.

Descrição
Vigilância e controle fitossanitário em portos, aeroportos e postos de fronteira e aduanas especiais, nas importações e exportações de produtos agrícolas e na análise de risco e
quarentena vegetal.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Fiscais Federais Agropecuários inspecionam a documentação e as mercadorias, verificando a sanidade e a legalidade do trânsito internacional de produtos agrícolas.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Coordenação-Geral do Sistema de Vigilância AgropecuáriaUO: 22101 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
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Secretaria de Orçamento Federal
Ações Orçamentárias Integrantes

da Lei Orçamentária para 2012

Ministério de Planejamento Orçamento e Gestão

Decreto nº 24.114, de 12/04/1934, e sua legislação complementar.

10 - Orçamento Fiscal 20 - Agricultura 604 - Defesa Sanitária AnimalSubfunção:Esfera:

2181 - Vigilância e Fiscalização do Trânsito Internacional de Animais, seus Produtos e Insumos

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Termo de inspeção ou fiscalização emitido no controle do trânsito internacional de animais e seus produtos.

unidadeUnidade de Medida:Fiscalização realizadaProduto:

Especificação do Produto

Impedir a entrada e a disseminação de agentes causadores de doenças de animais, oriundos de outros países, com vistas a evitar danos à economia, ao meio ambiente e à saúde
da população, bem como inspecionar a qualidade dos produtos pecuários no trânsito internacional. Certificar a zoossanidade dos produtos nacionais na exportação.

Descrição
Vigilância e controle zoossanitário em portos, em aeroportos, em postos de fronteira e em aduanas especiais nas importações, nas exportações de produtos pecuários, e na análise
de risco e de quarentena animal.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Inspeção de documentação e de mercadorias pelos  Fiscais Federais Agropecuários, verificando a sanidade e a legalidade do trânsito internacional de produtos pecuários.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Decreto 24.645, de 1934; e Decreto 38.983, de 1956.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Coordenação-Geral do Sistema de Vigilância AgropecuáriaUO: 22101 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

10 - Orçamento Fiscal 20 - Agricultura 125 - Normatização e FiscalizaçãoSubfunção:Esfera:

2909 - Fiscalização de Agrotóxicos e Afins

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Nome do produto pela marca comercial, lote e titular de registro, fabricante do produto técnico, formulador e importador de agrotóxicos, seus componentes e afins.

unidadeUnidade de Medida:Fiscalização realizadaProduto:

Especificação do Produto

Assegurar que os agrotóxicos e afins ofertados no mercado interno e externo, sejam efetivos no controle de pragas de plantas cultivadas, que atendam aos requisitos legais para a
proteção do meio ambiente e da saúde humana.

Descrição
A Fiscalização de Agrotóxicos e Afins consiste da execução dos seguintes processos: 1) Normatização da atividade pela elaboração de dispositivos legais para orientação sobre
procedimentos de registro, fiscalização e aplicação dos agrotóxicos; 2) Registro de agrotóxicos; 3) Credenciamento de empresas para emissão de laudos de eficácia e
praticabilidade agronômica e para o tratamento fitossanitário de vegetais e partes de vegetais para a importação e exportação 4) Fiscalização dos produtos registrados, das
entidades credenciadas e do trânsito interestadual; 5) Monitoramento e avaliação das ações de fiscalização, por meio da realização de supervisões e auditorias nas unidades
descentralizadas no MAPA. Acrescenta-se a esses esforços a realização de reuniões técnicas e treinamentos em serviços com vistas ao aprimoramento desses processos e a
participação nos fóruns internacionais de discussão sobre registro, uso e controle de pesticidas (FAO, Codex Alimentarius e Convenções da ONU).

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Transferência de recursos para as demais instâncias do Sistema Nacional de Defesa Agropecuária ou fiscalização direta pelos técnicos lotados nas Superintendências Federais de
Agricultura nas unidades federativas e análise fiscal pelos laboratórios da rede de apoio vegetal.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Coordenação-Geral de Agrotóxicos e AfinsUO: 22101 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
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Secretaria de Orçamento Federal
Ações Orçamentárias Integrantes

da Lei Orçamentária para 2012

Ministério de Planejamento Orçamento e Gestão

Lei nº 7.802, de 1989; Decreto nº 4.074, de 2002; Decreto nº 5.549, de 2005 e Decreto nº 5.981, de 2006.

10 - Orçamento Fiscal 20 - Agricultura 665 - Normalização e QualidadeSubfunção:Esfera:

4723 - Controle de Resíduos e Contaminantes em Produtos de Origem Vegetal e Animal

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Quantidade de produtos de origem vegetal e animal fiscalizados, com níveis de contaminantes químicos e biológicos em conformidade com os limites estabelecidos pela legislação
nacional e internacional vigentes.

unidadeUnidade de Medida:Análise realizadaProduto:

Especificação do Produto

Contribuir para as garantias de certificação dos produtos, subprodutos e derivados de origem animal e vegetal em conformidade com os limites máximos de contaminantes químicos
e biológicos, estabelecidos pela legislação nacional e internacional relativa à inocuidade dos alimentos.

Descrição
Monitoramento, fiscalização e controle dos produtos importados, exportados e de consumo interno, por meio de coletas de amostras, desde o produtor até o consumidor final, com
análises laboratoriais; e rastreamento dos produtos impróprios para o consumo, possibilitando a identificação dos infratores para possível orientação e/ou punição.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Direta ou mediante convênios com estados e municípios.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Art. 29-A e 27-A, IV e §1º, III, da Lei nº 9.712, de 1998; Instrução Normativa nº 03, de 2001; e Instrução Normativa n° 09, de 2000.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Coordenação de Resíduos e ContaminantesUO: 22101 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

10 - Orçamento Fiscal 20 - Agricultura 603 - Defesa Sanitária VegetalSubfunção:Esfera:

4738 - Erradicação da Mosca da Carambola

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Relação percentual entre a Área Prevenida (AP) mais a Área Controlada (AC) e a Área Total (AT) da fruticultura.
TSA = (AP + AC) / AT X 100
TSA = Taxa de Sanidade;
AT = Área Total;
AP = Área Prevenida - onde não existe a praga;
AC = Área Controlada - onde a praga está presente.

haUnidade de Medida:Área controladaProduto:

Especificação do Produto

Elevar o acesso brasileiro ao mercado internacional de frutas, por meio da erradicação da "Bactrocera Carambolae" e da garantia de sanidade vegetal contra a praga em todo o
território nacional.

Descrição
Monitoramento, fiscalização fitossanitária, capacitação técnica em unidades federativas infectadas, contíguas ou próximas, consideradas de risco moderado a elevado, e
monitoramento nos pontos de fronteiras e ingresso das demais unidades, classificadas como de baixo risco de surgimento de foco da praga; revisão dos instrumentos normativos e
celebração de acordos de cooperação técnica internacional.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

A ação também poderá contar com execução descentralizada, com a celebração de acordos com os estados de maior risco de foco da mosca da carambola, por intermédio dos
órgãos executores de defesa fitossanitária.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Unidade Responsável: Coordenação-Geral de Proteção de PlantasUO: 22101 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Data da última atualização: 17/05/2012 Página 10



Secretaria de Orçamento Federal
Ações Orçamentárias Integrantes

da Lei Orçamentária para 2012

Ministério de Planejamento Orçamento e Gestão

Decreto nº 24.114, de 1934; Lei nº 9.712 de 1998; Decreto nº 5.741, de 30/03/2006; Decreto nº 5.351, de 21/01/2005 e art. 27, I, "e", da Lei nº 10.683, de 28/05/2003; Decreto 2.226
de 19/05/1997; Portaria nº 026 de 01/06/2001; Portaria nº 21 de 25/03/1999; Acordo de Cooperação Técnica Brasil/França implementando o monitoramento Bilateral. Portaria nº 124
de 18/04/1997; Portaria nº 37/07 de 22/02/07 da SFA-PA.

Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 20 - Agricultura 125 - Normatização e FiscalizaçãoSubfunção:Esfera:

4745 - Fiscalização das Atividades com Organismos Geneticamente Modificados

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Fiscalização realizadaProduto:

Especificação do Produto

Acompanhar e monitorar as atividades de pesquisa, de produção, de armazenamento, de comercialização, de importação e outras envolvendo organismos geneticamente
modificados no País.

Descrição
Acompanhamento e fiscalização de experimentos científicos; inspeção, verificação documental e de informações oficiais internacionais para garantir cumprimento às determinações
da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança e à legislação correlata aos organismos geneticamente modificados.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Serão envolvidos os demais agentes do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária - SUASA.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei nº 8.974, de 1995; Lei nº 10.814, de 2003; Lei nº 10.688, de 2003; Decreto nº 4.680, de 2003; e Decreto nº 4.846, de 2003.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Coordenação de Biossegurança de Organismo Geneticamente ModificadoUO: 22101 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

10 - Orçamento Fiscal 20 - Agricultura 125 - Normatização e FiscalizaçãoSubfunção:Esfera:

4746 - Padronização, Classificação, Fiscalização e Inspeção de Produtos Vegetais

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Fiscalizações realizadas em alimentos, bebidas e demais produtos, subprodutos e derivados de origem vegetal.

unidadeUnidade de Medida:Fiscalização realizadaProduto:

Especificação do Produto

Assegurar a identidade, qualidade e segurança dos alimentos, bebidas e demais produtos, subprodutos e derivados de origem vegetal.

Descrição
Desenvolvimento de estudos e pesquisas para padronização de alimentos, bebidas e demais produtos, subprodutos e derivados de origem vegetal;
Estabelecimento de normas e regulamentos técnicos para instituir os padrões dos alimentos, bebidas e demais produtos, subprodutos e derivados de origem vegetal;
Classificação dos alimentos, bebidas e demais produtos, subprodutos e derivados de origem vegetal para certificação da identidade, qualidade e segurança antes de serem
colocados à disposição dos consumidores;
Credenciamento dos estabelecimentos que exercem a classificação dos alimentos e demais produtos, subprodutos e derivados de origem vegetal;
Fiscalização e auditorias nos estabelecimentos credenciados;
Fiscalização da identidade, qualidade e segurança dos alimentos, bebidas e demais produtos, subprodutos e derivados de origem vegetal durante as fases de preparação,
embalagem e comercialização;
Capacitação de recursos humanos para a fiscalização da qualidade e segurança dos alimentos, bebidas e demais produtos, subprodutos e derivados de origem vegetal;
Celebração de convênio entre o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e demais entidades envolvidas nas ações de inspeção e fiscalização dos estabelecimentos
produtores de alimentos, bebidas e demais produtos, subprodutos e derivados de origem vegetal.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

A execução desta Ação será realizada pelas unidades executoras nos estados, Distrito Federal e demais entidades envolvidas, sob coordenação do Órgão Central do Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, por meio de transferência de recursos, para efetuarem a inspeção, a fiscalização, auditoria e o credenciamento dos estabelecimentos
produtores de alimentos, bebidas e demais produtos, subprodutos e derivados de origem vegetal, verificando o cumprimento das normas e dos regulamentos técnicos vigentes.

Localizador (es)

Unidade Responsável: Coordenação-Geral de Qualidade VegetalUO: 22101 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
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Secretaria de Orçamento Federal
Ações Orçamentárias Integrantes

da Lei Orçamentária para 2012

Ministério de Planejamento Orçamento e Gestão

0001 - Nacional

• Lei nº 9.972, de 25/05/2000. Institui a classificação de produtos vegetais e subprodutos e resíduos de valor econômico, e dá outras providências.
• Lei nº 7.678, de 08/11/1988. Dispõe sobre a produção, circulação e comercialização do vinho e derivados da uva, e dá outras providências.
• Lei nº 8.918, de 14/07/1994. Dispõe sobre a padronização, a classificação, o registro a inspeção, a produção e a fiscalização de bebidas, autoriza a criação da Comissão
Intersetorial de bebidas, e dá outras providências.

Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 20 - Agricultura 604 - Defesa Sanitária AnimalSubfunção:Esfera:

4842 - Erradicação da Febre Aftosa

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Área total declarada livre de febre aftosa, reconhecida pela Organização Internacional de Epizotíase - OIE.

km²Unidade de Medida:Área livreProduto:

Especificação do Produto

Manter a condição sanitária na zona livre de febre aftosa e erradicar a doença dos circuitos pecuários Norte e Nordeste, objetivando o acesso do produto nacional ao mercado.

Descrição
Realização de reuniões dos circuitos pecuários para estabelecimento das prioridades e das estratégias zoossanitária; elaboração de normas sanitárias; educação sanitária;
cadastramento das unidades de produção, de vacinação, de atendimento a notificações de suspeitas e de controle do trânsito de animais e de seus produtos e subprodutos;
rastreamento, fiscalização e controle da eficiência e da eficácia das vacinas produzidas; realização de diagnóstico e monitoramento soroepidemiológico nas unidades federativas;
fiscalização sanitária e epidemiológica; e aperfeiçoamento do sistema de informação e de análise epidemiológica.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Execução direta e descentralizada, em ações conjuntas com os serviços de defesa sanitária animal dos estados federativos e com os países fronteiriços.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Art. 1º, da Lei 9.712, de 1998; e Decreto nº 5.741, de 2006.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Coordenação-Geral de Combate às DoençasUO: 22101 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

10 - Orçamento Fiscal 20 - Agricultura 603 - Defesa Sanitária VegetalSubfunção:Esfera:

8572 - Prevenção, Controle e Erradicação de Pragas dos Vegetais

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Taxa de Sanidade. Relação percentual entre Área Prevenida (AP) mais Área Controlada (AC) e a Área Total (AT):
                AP + AC
   TSA = ------------  x 100
                     AT
AP = Área Prevenida - onde não existe a praga;
AC = Área Controlada - onde a praga está presente;
AT = Área Total.

haUnidade de Medida:Área controladaProduto:

Especificação do Produto

Garantir a segurança fitossanitária nacional, visando agregar valor qualitativo e quantitativo aos produtos vegetais e subprodutos, por meio de prevenção, controle e erradicação de
pragas da horticultura, de plantas medicinais e condimentares, de flores plantas ornamentais, da cacauicultura, da cana-de-açúcar, da fruticultura e citricultura, da cafeicultura, das
oleaginosas, de plantas fibrosas, de cereais, da silvicultura, de raízes e outras espécies vegetais para torná-los produtivos, competitivos e atender as exigências do mercado
nacional e internacional.

Descrição
Elaboração de diretrizes fitossanitárias; identificação de prioridades de pesquisa para pragas; levantamento fitossanitários de detecção, delimitação e verificação, estabelecimento de
barreiras fitossanitárias, elaboração de planos de contingências e de emergências para pragas presentes; caracterização de áreas e locais livres de pragas; estabelecimento de
sistema de manejo de risco de pragas, campanhas nacionais e regionais de prevenção e controle; credenciamento de empresas que operam no comércio internacional de produtos
vegetais, sistema de informação fitossanitária; edição de atos normativos (Instruções Normativas e Portarias), acordos internacionais, estabelecimento de convênios com órgãos
públicos estaduais, iniciativa privada e outros órgãos afins executores de defesa fitossanitária.

Finalidade

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Unidade Responsável: Coordenação-Geral de Proteção de PlantasUO: 22101 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
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Detalhamento da Implementação
A execução poderá ser descentralizada, por meio de convênios com órgãos públicos estaduais, com a iniciativa privada e demais entidades envolvidas com a defesa fitossanitária;
ou direta, realizada por técnicos das Superintendências Federais de Agricultura em cada unidade da Federação através dos Serviços de Defesa Agropecuária - SEDESA.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Decreto nº 24.114, de 1934; Lei 9.712, de 15/05/2000 que altera a Lei 8.171, de 17/01/91, regulamentada pelo Decreto 5.741 de 31/03/2006; Portaria nº 45 de 22/03/2007.
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 20 - Agricultura 125 - Normatização e FiscalizaçãoSubfunção:Esfera:

8592 - Desenvolvimento e Monitoramento de Sistemas de Rastreabilidade Agroalimentar

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Movimentação animal controlada; insumos controlados; auditorias realizadas; e registros genealógicos assegurados.

unidadeUnidade de Medida:Fiscalização realizadaProduto:

Especificação do Produto

Identificar a origem de animais e de insumos utilizados ao longo de todas as fases da produção agropecuária; identificar a forma de utilização dos insumos, a movimentação dos
animais, garantindo a origem, a qualidade, a conformidade, a segurança e a inocuidade dos alimentos; quebrar barreiras técnicas e sanitárias; proporcionar maior competitividade e
acesso dos produtos brasileiros aos mercados interno e externo; assegurar a fidedignidade das atividades de registro genealógico e eventos zootécnicos.

Descrição
Fiscalização, identificação e escrituração da procedência dos animais; gestão da movimentação; registro de eventos zootécnicos e dos insumos utilizados no processo de produção;
coordenação e fiscalização das entidades delegadas para execução de registro genealógico das diversas raças.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Auditorias em estabelecimentos rurais aprovados pelo SISBOV, em certificadoras, em fábricas de elementos de identificação, em frigoríficos, e em associações de raça responsáveis
pelo serviço de registro genealógico.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei nº 4.716, de 1965; Decreto nº 58.984, de 1966; Portaria/SNAP nº 47, de 1987; Instrução Normativa nº 17, de 2006.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Coordenação de Sistemas de RastreabilidadeUO: 22101 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

10 - Orçamento Fiscal 20 - Agricultura 367 - Educação EspecialSubfunção:Esfera:

8654 - Promoção da Educação Sanitária em Defesa Agropecuária

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Qualquer atividade que tenha cunho educativo-sanitário e que tenha sido devidamente planejada a partir da constatação de sua necessidade na região. Cursos de capacitação,
oficinas, palestras, reuniões, atividades em escolas, entre outros.

unidadeUnidade de Medida:Atividade realizadaProduto:

Especificação do Produto

Promover atuação contínua junto aos integrantes das cadeias produtivas agropecuárias e da sociedade, no sentido de se obter comportamento adequado, quanto às normas e
procedimentos referentes à saúde animal, à sanidade vegetal e à segurança e qualidade dos produtos, subprodutos e insumos agropecuários.

Descrição
Execução de atividades educativo-sanitárias em defesa agropecuária, em comunidades ou regiões; capacitação dos integrantes das cadeias produtivas agropecuárias e da
sociedade (associações, sindicatos, professores, consumidores e outros) em temas relacionados à defesa agropecuária; e capacitação dos profissionais dos serviços oficiais em
Educação Sanitária em Defesa Agropecuária. Atuação eventual junto à instituições governamentais e não-governamentais e outras entidades, quando se identificar que as mesmas
são importantes para o cumprimento da finalidade desta ação.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

Será executada principalmente pelos serviços oficiais estaduais de defesa agropecuária e/ou serviços estaduais oficiais de extensão rural, por intermédio de convênios e parcerias,
ou diretamente pelas Superintendências Federais de Agricultura nos estados, a partir de diretrizes estabelecidas pelo MAPA.

Unidade Responsável: GabineteUO: 22101 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
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Localizador (es)
0001 - Nacional

Decreto nº 5.741, de 30 de março de 2006 (artigos 1, 14, 20, 23, 39, 40, 41 e 133).
Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 20 - Agricultura 604 - Defesa Sanitária AnimalSubfunção:Esfera:

8658 - Prevenção, Controle e Erradicação de Doenças dos Animais

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Número de propriedades atendidas pelo sistema de defesa sanitária animal, no sentido de prevenir, controlar ou erradicar enfermidades dos animais.

unidadeUnidade de Medida:Propriedade atendidaProduto:

Especificação do Produto

Garantir a segurança zoosanitária nacional, visando agregar valor qualitativo aos animais, aos seus produtos e subprodutos, por meio da prevenção, do controle e da erradicação de
enfermidades dos animais, de acordo com os parâmetros técnicos e sanitários recomendados pelos organismos internacionais.

Descrição
Estabelecimento de diretrizes zoosanitárias para o País, com o estabelecimento de barreiras sanitárias e de estações de quarentena; elaboração de planos de contingência e de
emergência; caracterização de áreas do País, de zonas ou de propriedades livres de enfermidades; campanhas nacionais e regionais de prevenção e de controle local; consolidação
de sistema de informação zoosanitária; edição de atos normativos (Instruções Normativas e Portarias) e acordos internacionais.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

Direta e DescentralizadaForma de Implementação:

A execução poderá ser descentralizada, por meio de convênios com órgãos públicos estaduais, com a iniciativa privada e com demais entidades envolvidas com a defesa sanitária;
ou direta, realizada por técnicos das Superintendências Federais de Agricultura em cada unidade da Federação por meio dos Serviços de Defesa Agropecuária - SEDESA.

Localizador (es)
0001 - Nacional

0060 - Estudo Soroepidemiológico do Rebanho dos Equídeos - No Estado do Paraná

Decreto nº 24.548, de 1934; e Portaria nº 45, de 2007.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Coordenação-Geral de Combate às DoençasUO: 22101 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

10 - Orçamento Fiscal 20 - Agricultura 125 - Normatização e FiscalizaçãoSubfunção:Esfera:

8938 - Inspeção e Fiscalização de Produtos de Origem Animal

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

Alimentos inspecionados com garantia de qualidade e inocuidade.

unidadeUnidade de Medida:Estabelecimento inspecionadoProduto:

Especificação do Produto

Garantir a segurança higiênico-sanitária e tecnológica, a identidade e qualidade dos produtos e subprodutos de origem animal.

Descrição
Inspeção tecnológica e higiênico-sanitária nas indústrias que abatam animais ou que recebam, produzam, manipulem e beneficiem matéria-prima de origem animal, envolvendo a
inspeção ante-morten e post-morten dos animais de consumo humano, a fiscalização dos produtos industrializados, subprodutos e derivados de modo geral, decorrentes do abate, a
fiscalização dos estabelecimentos das áreas de leite, pescado, ovos, mel, cera de abelha e outros produtos apícolas, coalhos, margarinas, produtos derivados e subprodutos de
origem animal, comestíveis ou não-comestíveis, adicionados ou não de produtos vegetais, bem como aqueles que armazenem, distribuam ou manipulem estes produtos, e a
realização de rotinas operacionais com vistas à confirmação do atendimento às normas vigentes e aos acordos internacionais para manutenção do Brasil no mercado de exportação;
Fiscalização dos produtos acabados (industriais) e dos estabelecimentos comerciais que geram grandes quantitativos de apreensão de produtos adulterados ou de qualidade
comprometida;
Estabelecimento de diretrizes básicas, normas e regulamentos para a garantia da qualidade dos produtos de origem animal, baseados nos princípios gerais do Sistema de Análise
de Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC) e seus pré-requisitos, nas Boas Práticas de Fabricação (BPF), nos Procedimentos-Padrão de Higiene Operacional (PPHO), e no
Sistema de Análise de Risco nos processos de produção, beneficiamento, armazenamento, transporte e processamento; inspeção, certificação, monitoramento, supervisões,
auditorias e rastreamento do sistema; capacitação de recursos humanos (fiscais, auditores, RT e demais agentes envolvidos na cadeia produtiva); supervisão e auditoria das
atividades descentralizadas ou credenciadas;
Classificação e tipificação de produtos de origem animal destinados ao comércio interestadual ou internacional e certificação de produtos com qualidade diferenciada.

Finalidade

Unidade Responsável: Coordenação-Geral de InspeçãoUO: 22101 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
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Detalhamento da Implementação

DiretaForma de Implementação:

Realizar atividades descentralizadas relativas ao controle, inspeção e à fiscalização dos produtos de origem animal, e de forma direta para proposição de leis, decretos, normas e
regulamentos sobre o setor

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei nº 1.283 de 18/12/1950; Decreto nº 30.691 de 29/03/1952, alterado pelos Decretos nº 1.255 de 25/06/1962, 1.236 de 02/09/1994, 1.812 de 08/02/1996  e 2.244 de 04/06/1997 e
Arts. 27-A, inciso IV, 27-A, § 1º, inciso IV e 29-A, § 1º, da Lei nº 9.712, de 20/11/1998.

Base Legal da Ação

10 - Orçamento Fiscal 20 - Agricultura 125 - Normatização e FiscalizaçãoSubfunção:Esfera:

8939 - Inspeção e Fiscalização de Produtos de Origem Vegetal

Função:

Ação Orçamentária Tipo: Atividade

unidadeUnidade de Medida:Estabelecimento inspecionadoProduto:

Especificação do Produto

Assegurar os aspectos higiênico-sanitários e tecnológicos dos alimentos e das bebidas, por meio do aprimoramento dos mecanismos de controle, visando à oferta de alimentos
seguros à sociedade.

Descrição
Estabelecimento de normas e regulamentos técnicos para o controle da qualidade dos alimentos, das bebidas e de demais produtos, subprodutos e derivados de origem vegetal;
inspeção, fiscalização, registro, credenciamento, monitoramento, certificação e auditorias dos pontos industriais de alimentos, de bebidas e de demais produtos, subprodutos e
derivados de origem vegetal; fiscalização e registro dos alimentos, bebidas e demais produtos, subprodutos e derivados de origem vegetal, bem como realização de análise prévia à
importação e à exportação desses produtos; capacitação de recursos humanos para a fiscalização da qualidade e da segurança dos alimentos, das bebidas e de demais produtos,
subprodutos e derivados de origem vegetal; celebração de convênio entre o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e demais entidades envolvidas nas ações de
inspeção e fiscalização dos estabelecimentos produtores de alimentos, de bebidas e de demais produtos, subprodutos e derivados de origem vegetal.

Finalidade

Detalhamento da Implementação

DescentralizadaForma de Implementação:

A execução desta ação será realizada pelas unidades executoras nos estados, Distrito Federal e demais entidades envolvidas, sob coordenação do Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, por meio de transferência de recursos, para efetuarem a inspeção e a fiscalização dos estabelecimentos produtores de alimentos, de bebidas e de
demais produtos, subprodutos e derivados de origem vegetal, verificando o cumprimento das normas e dos regulamentos técnicos vigentes.

Localizador (es)
0001 - Nacional

Lei nº 7.678, de 1988; Lei nº 8.918, de 1994; Lei nº 9.972, de 2000.
Base Legal da Ação

Unidade Responsável: Coordenação-Geral de Vinhos e BebidasUO: 22101 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
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