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serviço de radiodifusão de sons e imagens, sem direito de exclu-
sividade, no Município de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná”.

Nº 982, de 13 de novembro de 2006. Encaminhamento ao Congresso
Nacional do ato constante do Decreto de 11 de setembro de 2006, que
“Renova a concessão outorgada à Sociedade Rádio Princesa Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora, em onda média, sem
direito de exclusividade, no Município de Francisco Beltrão, Estado
do Paraná”.

Nº 983, 13 de novembro de 2006. Encaminhamento ao Congresso
Nacional do ato constante da Portaria no 24, de 3 de fevereiro de
2006, do Ministério das Comunicações, que renova, por dez anos, a
partir de 21 de março de 2001, a permissão outorgada ao SISTEMA
BEL'RIO DE RADIODIFUSÃO LTDA. para explorar, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modu-
lada no município de Pirapora, Estado de Minas Gerais.

Nº 984, de 13 de novembro de 2006. Encaminhamento ao Congresso
Nacional do ato constante da Portaria no 139, de 16 de fevereiro de
2005, do Ministério das Comunicações, que outorga autorização à
Associação Comunitária de Santa Etelvina para executar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária no município de Manaus, Estado do Amazonas.

Nº 985, de 13 de novembro de 2006. Encaminhamento ao Congresso
Nacional do ato constante da Portaria no 291, de 8 de junho de 2006, do
Ministério das Comunicações, que outorga autorização à Associação
Comunitária Escola de Rádio e TV de Mendes para executar, pelo pra-
zo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária no município de Mendes, Estado do Rio de Janeiro.

Nº 986, de 13 de novembro de 2006. Encaminhamento ao Congresso
Nacional do ato constante da Portaria no 612, de 9 de dezembro de
2003, do Ministério das Comunicações, que autoriza a Sociedade de
Radiodifusão Comunitária Couraço a executar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comu-
nitária na cidade de Cachoeirinha, Estado de Pernambuco.

Nº 987, de 13 de novembro de 2006. Encaminhamento ao Congresso
Nacional do ato constante da Portaria no 70, de 23 de fevereiro de
2006, do Ministério das Comunicações, que outorga permissão à
PICCININI & LUCCA LTDA. para explorar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em fre-
qüência modulada no município de Roca Sales, Estado do Rio Grande
do Sul.

Nº 988, de 13 de novembro de 2006. Encaminhamento ao Congresso
Nacional do ato constante da Portaria no 391, de 16 de agosto de
2006, do Ministério das Comunicações, que outorga permissão à
FREQÜÊNCIA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÕES LTDA. para
explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão sonora em freqüência modulada no município de
Contenda, Estado do Paraná.

Nº 989, de 13 de novembro de 2006. Encaminhamento ao Congresso
Nacional do ato constante da Portaria no 24, de 15 de janeiro de 2004,
do Ministério das Comunicações, que outorga autorização à Asso-
ciação de Proteção à Maternidade e a Infância (APMI) para executar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Ortigueira, Estado do Paraná.

CONSELHO DE GOVERNO
CÂMARA DE REGULAÇÃO DO MERCADO DE

M E D I C A M E N TO S 
SECRETARIA EXECUTIVA
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O SECRETÁRIO-EXECUTIVO DA CÂMARA DE RE-
GULAÇÃO DO MERCADO DE MEDICAMENTOS, acolhendo o
Relatório nº. 018/2006/SE/CMED, de 7 de novembro de 2006, no
Processo Administrativo nº. 25351.085417/2006-89, de interesse do
Laboratório CINFA BRASIL LTDA, decidiu condenar a Empresa ao
pagamento de multa no valor de R$ 851,28 (oitocentos e cinqüenta e
um reais e vinte e oito centavos), por ter incorrido no disposto no art.
8º. da Lei nº. 10.742, de 6 de outubro de 2003 c/c arts. 1º. e 4º. da
Resolução nº. 2, de 5 de março de 2006.

LUIZ MILTON VELOSO COSTA
Secretário-Executivo

Fiscais Federais Agropecuários na inspeção e fiscalização do trânsito
internacional de animais, vegetais, seus produtos e subprodutos, de-
rivados e partes, resíduos de valor econômico e insumos agrope-
cuários, nos Portos Organizados, Aeroportos Internacionais, Postos de
Fronteira e Aduanas Especiais.

Art. 2o- Incumbir à Coordenação-Geral do Sistema de Vi-
gilância Agropecuária - Vigiagro, vinculada à Secretaria de Defesa
Agropecuária, a atualização permanente do Manual de Procedimentos
Operacionais da Vigilância Agropecuária Internacional, a partir da
regulamentação emanada dos Departamentos e Coordenações Téc-
nicas do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MA-
PA .

§ 1o- Os Departamentos e Coordenações Técnicas do MAPA
deverão envolver a Coordenação-Geral do Vigiagro na elaboração e
atualização das normativas que implicam em ações operacionais da
Vigilância Agropecuária Internacional;

§ 2o- Os Departamentos e Coordenações Técnicas do MAPA
deverão dar imediata ciência à Coordenação-Geral do Sistema de
Vigilância Agropecuária sobre a edição de qualquer ato normativo
que implique em ações operacionais da Vigilância Agropecuária In-
ternacional, com vistas a permanente atualização do Manual de Pro-
cedimentos Operacionais.

§ 3o- As alterações e atualizações do Manual de Procedi-
mentos Operacionais do Vigiagro serão realizadas por meio de ato do
Secretário de Defesa Agropecuária, e publicadas no Diário Oficial da
União.

Art. 3o- Esta Instrução Normativa entra em vigor 30 (trinta)
dias após a da data de sua publicação.

Art. 4o- Ficam revogados a Instrução Normativa SDA no- 26,
de 12 de junho de 2001, a Portaria Ministerial nº 297, de 22 de junho
de 1998, e o art. 1o- da Portaria Ministerial no- 645, de 3 de outubro de
1995.

LUÍS CARLOS GUEDES PINTO

ANEXO

MANUAL DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS DA
VIGILÂNCIA AGROPECUÁRIA INTERNACIONAL

A P R E S E N TA Ç Ã O

O Manual de Procedimentos Operacionais do Sistema de
Vigilância Agropecuária Internacional - VIGIAGRO, tem como ob-
jetivo consolidar em um único instrumento as normas e diretrizes que
regulamentam a fiscalização do trânsito internacional de animais,
vegetais, seus produtos e subprodutos, derivados e partes, resíduos de
valor econômico e insumos agropecuários disponibilizando aos Fis-
cais Federais Agropecuários e aos usuários do Sistema, uma fer-
ramenta para orientar e harmonizar os procedimentos bem como agi-
lizar a liberação das mercadorias nos portos organizados, aeroportos
internacionais, aduanas especiais e postos de fronteira, por meio de
uma fiscalização eficiente e eficaz.

O Manual é constituído por Capítulos e Seções que des-
crevem a organização e competências do Sistema e demais com-
ponentes da Vigilância Agropecuária Internacional, procedimentos ad-
ministrativos, operacionais e controles específicos, aplicados na ins-
peção e fiscalização do trânsito internacional de produtos e insumos
agropecuários.

Seu conteúdo será automaticamente atualizado sempre que
ocorrerem alterações na legislação e nas normas de Defesa Agro-
pecuária Brasileira. Sempre que forem publicadas novas normas es-
pecíficas, a Coordenação Geral do Sistema de Vigilância Agrope-
cuária - CGS/VIGIAGRO procederá à atualização necessária, me-
diante a substituição dos Capítulos e Seções correspondentes.

As ações a serem executadas, de acordo com os procedi-
mentos adotados por este Manual, são atribuições específicas dos
Fiscais Federais Agropecuários, do Ministério da Agricultura, Pe-
cuária e Abastecimento - MAPA, respeitadas as respectivas com-
petências profissionais. As ações de apoio às atividades previstas
neste Manual poderão ser executadas por Agentes de Inspeção e
Agentes de Atividade Agropecuária, sob a supervisão do Fiscal Fe-
deral Agropecuário - FFA.

MISSÃO

Estar em permanente alerta para promover a vigilância agro-
pecuária internacional, impedindo a introdução e a disseminação de
pragas e agentes etiológicos de doenças que constituam ou possam
constituir ameaças à agropecuária nacional, de forma a garantir a
sanidade dos produtos e a qualidade dos insumos agropecuários im-
portados e exportados.

“Salvaguardar a saúde animal, a sanidade vegetal, a saúde
pública e o desenvolvimento sócio-econômico brasileiro”.

INTRODUÇÃO

A modernização institucional do Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento estabeleceu o Sistema de Vigilância Agro-
pecuária, constituído por uma Coordenação Geral, dois Serviços de
Vigilância Internacional, animal e vegetal, os Serviços/Seções de Ges-
tão da Vigilância Agropecuária (VIGIAGRO/DT-UF), nas Superin-
tendências, e Serviços (SVAs) e Unidades de Vigilância Agropecuária
(UVAGROs), nos portos, aeroportos, postos de fronteira e aduanas
especiais, criando canais de comunicação e informação que interligam
todo o Sistema VIGIAGRO, estabelecendo uma nova sistemática ge-
rencial e hierárquica que permitirá elevar o padrão do serviço e torná-
lo modelo mundial de Vigilância Agropecuária Internacional.

Para a construção e a manutenção desse modelo serão ne-
cessários, além dos aspectos de infra-estrutura, pré-requisitos fun-
damentais como a normalização, sistematização, informatização e
atualização dos procedimentos de rotina.

O Manual de Procedimentos Operacionais da Vigilância
Agropecuária Internacional tem por objetivo disciplinar, orientar e
esclarecer os princípios determinados pela legislação vigente, e pa-
dronizar as ações desenvolvidas pelos Fiscais Federais Agropecuários
que atuam no Sistema de Vigilância Agropecuária Internacional do
Brasil, com vistas a alcançar o objetivo maior da Vigilância Agro-
pecuária, qual seja:

“Prevenir o ingresso, a disseminação e o estabelecimento de
pragas e enfermidades, assegurando a saúde dos animais, a sanidade
dos vegetais e a inocuidade dos alimentos, além de evitar danos ao
meio ambiente, certificando a qualidade dos produtos e insumos
importados e exportados e evitando prejuízos à economia brasileira e
à Saúde Pública por meio da fiscalização do trânsito internacional
de animais, vegetais, produtos, subprodutos, derivados, insumos
agropecuários e materiais para pesquisa científica”.

CAPÍTULO I

ORGANIZAÇÃO E COMPETÊNCIAS

SEÇÃO I

PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AGROPECUÁRIA
INTERNACIONAL - VIGIAGRO

1) CONSIDERAÇÕES GERAIS
O Sistema de Vigilância Agropecuária Internacional - VI-

GIAGRO terá atuação no âmbito da Secretaria de Defesa Agro-
pecuária do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Compõem o Programa de Vigilância Agropecuária Interna-
cional, a Coordenação Geral do Sistema de Vigilância Agropecuária -
CGS-VIGIAGRO, vinculada à Secretaria de Defesa Agropecuária, os

seus dois Serviços de Vigilância Internacional, animal e vegetal, os
Serviços/Seções de Gestão da Vigilância Agropecuária (VIGIA-
GRO/DT-UF), nas Superintendências, e Serviços (SVAs) e Unidades
de Vigilância Agropecuária (UVAGROs), nos portos, aeroportos, pos-
tos de fronteira e aduanas especiais,

O conjunto operacional das unidades de fiscalização federal
agropecuária, nominadas no parágrafo anterior, constituirão especi-
ficamente, os Subcomitês de Gestão de Vigilância Agropecuária In-
ternacional nos Portos, nos Aeroportos, nos Postos de Fronteira e nas
Aduanas Especiais.

A implementação e a coordenação das ações do VIGIAGRO
far-se-á sob responsabilidade técnico executiva diretamente subor-
dinada à Coordenação Geral do Sistema de Vigilância Agropecuária -

VIGIAGRO, vinculada à Secretaria de Defesa Agropecuária, por
meio de um Comitê Central de Gestão da Vigilância Agropecuária
Internacional.

2) LEGISLAÇÕES E ATOS NORMATIVOS RELACIONA-
DOS:

a) DECRETO Nº 5.741, DE 30 DE MARÇO DE 2006.
SEÇÃO II

A VIGILÂNCIA DO TRÂNSITO AGROPECUÁRIO
INTERNACIONAL

1) CONSIDERAÇÕES GERAIS
As atividades de vigilância sanitária agropecuária de ani-

mais, vegetais, insumos, inclusive alimentos para animais, produtos
de origem animal e vegetal, e embalagens e suportes de madeira
importados, em trânsito aduaneiro e exportados pelo Brasil, são de
responsabilidade privativa do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento.

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento co-
ordenará e executará as atividades do Sistema de Vigilância Agro-
pecuária Internacional - VIGIAGRO.

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento ins-
titucionalizará o comitê gestor do sistema de vigilância agropecuária
internacional e os Subcomitês do sistema de vigilância agropecuária
internacional dos aeroportos internacionais, portos organizados, pos-
tos de fronteira e aduanas especiais, os quais atuarão como órgãos
consultivos junto às autoridades competentes.

Os Fiscais Federais Agropecuários são as autoridades com-
petentes para atuar na área da fiscalização da sanidade agropecuária
das importações, exportações e trânsito aduaneiro de animais, ve-
getais, insumos, inclusive alimentos para animais, e produtos de ori-
gem animal e vegetal.

As normas gerais de vigilância agropecuária internacional
previstas no Decreto nº 5.741/06 e nas legislações específicas são
aplicáveis aos controles oficiais de animais, vegetais, insumos, in-
clusive alimentos para animais, e produtos de origem animal e vegetal
importados e exportados.

Os controles oficiais abrangerão todos os aspectos da le-
gislação sanitária agropecuária para animais, vegetais, insumos, in-
clusive alimentos para animais, e produtos de origem animal e ve-
getal.

Os controles oficiais serão realizados em locais definidos
pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, incluindo
pontos de ingresso e saída das mercadorias em território nacional,
entrepostos, instalações de produção, em regimes aduaneiros ou des-
tinadas a zonas francas, em entrepostos especiais, unidades especiais
de reexportação ou outros pontos da cadeia de produção e distri-
buição, incluindo reembarques.

GABINETE DO MINISTRO

<!ID792895-1> INSTRUÇÃO NORMATIVA No- 36,
DE 10 DE NOVEMBRO DE 2006

O MINISTRO DE ESTADO DA AGRICULTURA, PECUÁ-
RIA E ABASTECIMENTO, no uso da atribuição que lhe confere o
art. 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição, nos termos do
disposto nos Decretos nos 24.114, de 12 de abril de 1934, 24.548,de 3
de julho de 1934, 30.691, de 29 de março de 1952, 5.351, de 21de
janeiro de 2005 e 5.741, de 30 de março de 2006, considerando a
necessidade de atualizar os procedimentos operacionais do Sistema de
Vigilância Agropecuária, e o que consta do Processo no-

21000.011522/2005-20, resolve:
Art. 1o- Aprovar o Manual de Procedimentos Operacionais da

Vigilância Agropecuária Internacional, anexo, a ser utilizado pelos

Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento

.




