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c) ao programa anual de auditorias técnico-fiscais e ope-
racionais e supervisões nas Unidades do VIGIAGRO (UVAGRO's /
S VA ' s ) ;

d) à promoção do estreitamento de relações com os Órgãos
Oficiais e com as entidades não governamentais envolvidas no trân-
sito agropecuário internacional. de modo a tornar mais ágeis os des-
pachos, tornando-os compatíveis com os padrões internacionais

e) a implantação ou desativação de unidades do VIGIA-
GRO;

f) a composição dos Subcomitês;
g) ao acompanhamento dos trabalhos desenvolvidos pelos

Subcomitês em suas respectivas Unidades de Vigilância e a promoção
das gestões necessárias ao cumprimento de suas postulações.

h) a programação e administração de recursos humanos, ma-
teriais e financeiros necessários à execução das atividades da Vi-
gilância Agropecuária Internacional.

O Comitê Gestor do VIGIAGRO poderá convidar repre-
sentantes de entidades privadas ou de órgãos públicos para participar
de trabalhos, reuniões ou para prestar assessoramento técnico.

3) REUNIÕES
As reuniões do Comitê Gestor do VIGIAGRO serão con-

vocadas:
I. Ordinariamente, semestralmente e com o calendário de-

finido para o ano em curso; e
II. Extraordinariamente, quando matéria de caráter urgente

necessite ser examinada.
As reuniões obedecerão a seguinte ordem:
a) Abertura dos trabalhos pela Presidência;
b) Apresentação de destaques da Ata da reunião anterior;
c) Informes gerais;
d) Leitura dos assuntos pautados;
e) Relatos, discussões e deliberação sobre as matérias dis-

tribuídas;
f) Elaboração, aprovação e assinatura da ata; e
g) Encerramento.
A formalização das reuniões do Comitê Gestor do VIGIA-

GRO será feita em Atas lavradas pelo Secretário Executivo e fir-
madas pelos Membros presentes.

As decisões e deliberações do Comitê Gestor do VIGIA-
GRO, no que couber, serão formalizadas por meio de Proposições
encaminhadas pelo Presidente ao Secretário de Defesa Agropecuá-
ria.As decisões do Comitê Gestor do VIGIAGRO serão tomadas por
consenso e, caso este não seja alcançado, deverão ser aprovadas por
2/3 (dois terços) dos membros presentes.

O Comitê Gestor do VIGIAGRO deverá reunir-se mediante
convocação de todos os membros,podendo deliberar com quorum
mínimo de 9 (nove) dos seus membros.

4) ATRIBUIÇÕES
Ao Presidente do Comitê Gestor do VIGIAGRO, compete:
a) convocar e presidir as reuniões;
b) submeter ao Comitê Gestor do VIGIAGRO assuntos de

interesse do Sistema e as propostas oriundas ou não dos Subcomitês,
conduzindo-os à deliberação, cabendo-lhe o voto de qualidade, quan-
do necessário;

c) manter o Secretário da SDA permanentemente informado,
mediante despachos regulares, sobre os progressos operacionais al-
cançados pelo Sistema.

Ao Secretário Executivo do Comitê Gestor do VIGIAGRO,
compete:

a) preparar a pauta da reunião a partir de propostas exis-
tentes, e submetê-las à aprovação do Presidente;

b) preparar, a partir das propostas dos Subcomitês do VI-
GIAGRO e assuntos de interesse do Sistema, a agenda anual, pro-
pondo as datas e pautas das reuniões para fins de análise e de-
liberação pelo Comitê Gestor do VIGIAGRO;

c) providenciar o apoio logístico necessário à realização de
cada reunião;

d) registrar a presença dos membros e secretariar as reuniões,
com apoio dos Secretários dos Subcomitês, lavrando as respectivas
atas;

e) preparar quando necessário, com antecedência mínima de
15 (quinze) dias, convites para a participação de convidado/cola-
borador eventual;

f) convocar os membros para as reuniões com a antecedência
mínima de 15 (quinze) dias;

g) coordenar as demais atividades de apoio.
Aos Membros do Comitê Gestor do VIGIAGRO, compete:
a) participar das reuniões do Comitê Gestor;
b) opinar e votar sobre as matérias apresentadas;
c) subsidiar os estudos e trabalhos de responsabilidade do

Comitê Gestor;
d) preparar e relatar matérias em plenário, quando solici-

tado;
e) representar o Comitê Gestor do VIGIAGRO quando de-

signado pelo Presidente;
f) apresentar ao Secretário Executivo do Comitê Gestor, pro-

postas com vistas à inclusão na pauta das reuniões.
5) DISPOSIÇÕES FINAIS
As despesas de deslocamento e estadia dos membros do

Comitê Gestor do VIGIAGRO, bem como dos convidados/colabo-
radores eventuais, serão disponibilizadas pela Coordenação Geral do
VIGIAGRO.

O ato convocatório expedido pelo Secretário de Defesa
Agropecuária para participar das reuniões do Comitê Gestor do VI-
GIAGRO, torna implícita a autorização para o deslocamento do ser-
v i d o r.

Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria de Defesa
Agropecuária.

SEÇÃO V

REGIMENTO INTERNO DOS SUBCOMITÊS

DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA AGROPECUÁRIA
INTERNACIONAL - SC/VIGIAGRO

DOS AEROPORTOS INTERNACIONAIS, PORTOS
ORGANIZADOS, POSTOS DE FRONTEIRA E ADUANAS

ESPECIAIS

1) FINALIDADE
Os Subcomitês do Sistema de Vigilância Agropecuária In-

ternacional dos Aeroportos Internacionais, Portos Organizados, Postos
de Fronteira e Aduanas Especiais têm por finalidade apoiar a co-
ordenação das atividades de controle e harmonização de procedi-
mentos relativos ao trânsito internacional de vegetais, animais, seus
produtos, subprodutos e insumos agropecuários.

2) COMPETÊNCIAS
Compete aos Subcomitês do VIGIAGRO:
a) Supervisionar a execução dos procedimentos harmoni-

zados pela legislação vigente, zelando pelo cumprimento, compe-
tência e probidade das ações de fiscalização;

b) Analisar os procedimentos estabelecidos nos manuais e
legislações pertinentes, propondo a revisão dos procedimentos ope-
racionais e recomendando medidas para a harmonização e simpli-
ficação, contribuindo para seu aperfeiçoamento;

c) Promover a integração e articulação com as demais en-
tidades envolvidas no trânsito internacional;

d) Propor e recomendar treinamento, reciclagem, intercâmbio
e outros, para aprimorar os conhecimentos dos servidores envolvidos
no trânsito internacional;

e) Receber, analisar e emitir parecer e notas técnicas sobre
consultas relativas a assuntos técnicos e operacionais referentes ao
trânsito internacional;

f) Promover a correta aplicação do Manual de Procedimentos
Operacionais da Vigilância Agropecuária Internacional e propor au-
ditorias técnico-fiscais e operacionais e supervisões;

g) Propor ao Comitê Gestor a revisão da composição dos
Subcomitês.

3) COMPOSIÇÂO
Os Subcomitês do VIGIAGRO serão constituídos por um

número máximo de onze membros, titulares ou suplentes, oriundos e
indicados pelos Fiscais Federais Agropecuários em exercício das ati-
vidades de fiscalização nas Unidades Operacionais da Vigilância
Agropecuária Internacional, conforme estabelecido na Seção III deste
Capítulo.

As Unidades que não compõem o Subcomitê serão repre-
sentadas pelas Unidades participantes;

Os Subcomitês definirão a vinculação das Unidades referida
no parágrafo anterior.

A Presidência de cada Subcomitê do VIGIAGRO será exer-
cida por um dos seus membros efetivos, eleito pelos seus pares.

No impedimento do Presidente do Subcomitê do VIGIA-
GRO, assumirá suas funções o respectivo Secretário.

Os Subcomitês do VIGIAGRO terão Secretários designados,
entre seus membros, pelos respectivos Presidentes.

No impedimento, o Secretário será substituído por um dos
membros efetivos;

O Secretário deverá ser, preferencialmente, de categoria pro-
fissional, das áreas animal ou vegetal, diferente da do Presidente.

Os Subcomitês do VIGIAGRO poderão convidar represen-
tantes de entidades públicas ou privadas para participar de trabalhos,
reuniões ou assessoramento em matéria de sua especialidade.

4) REUNIÕES
As reuniões serão convocadas:
I. Ordinariamente, semestralmente, antecedendo a reunião do

Comitê Gestor e com calendário definido para o ano em curso, pela
Coordenação Geral do Sistema.

II. Extraordinariamente, quando existir matéria de caráter
urgente que necessite ser examinada por qualquer um dos Subcomitês
do VIGIAGRO.

A reunião deverá obedecer a seguinte ordem:
a) Abertura dos trabalhos pela Presidência;
b) Apresentação de destaques da Ata da reunião anterior;
c) Informes gerais;
d) Leitura dos assuntos pautados;
e) Relatos, discussões e deliberação sobre as matérias dis-

tribuídas;
f) Elaboração, aprovação e assinatura da ata; e
g) Encerramento.
A formalização das reuniões deverá ser feita em Atas la-

vradas pelo Secretário do Subcomitê do VIGIAGRO e firmadas pelos
Membros presentes.

As decisões e deliberações tomadas serão formalizadas em
Proposições, numeradas seqüencialmente e encaminhadas ao Comitê
Gestor do VIGIAGRO, para os devidos fins.

As decisões dos Subcomitês do VIGIAGRO serão tomadas
por consenso e, caso este não seja alcançado, deverão ser aprovados
por 2/3 (dois terços) dos membros presentes.

g) Oficializar convite às autoridades de outros órgãos / en-
tidades para participar de discussões pertinentes às matérias que lhes
digam respeito.

Compete aos Secretários de cada Subcomitê do VIGIA-
GRO:

a) Preparar pauta da Reunião a partir de propostas existentes
e submetê-las à aprovação do Presidente;

b) Providenciar para que as questões da pauta sejam apre-
sentadas com antecedência à data prevista da reunião, a fim de per-
mitir o estudo das questões a serem deliberadas;

c) Assegurar o apoio logístico necessário à realização das
reuniões;

d) Registrar a presença dos membros e secretariar as reu-
niões, lavrando as respectivas Atas;

e) Redigir as recomendações e proposições das reuniões; e
f) Coordenar as demais atividades de apoio.
Compete aos Membros dos Subcomitês do VIGIAGRO:
a) Participar das reuniões do Subcomitê;
b) Opinar e votar as matérias apresentadas;
c) Subsidiar estudos e trabalhos a serem elaborados pelo

Subcomitê;
d) Preparar e relatar assuntos em plenário;
e) Prestar apoio de forma permanente às atividades do Sub-

comitê;
f) Representar o Subcomitê, quando indicado pelo Presi-

dente.
5) DISPOSIÇÕES FINAIS
A Coordenação Geral do VIGIAGRO deverá incluir na pro-

gramação orçamentária os recursos financeiros necessários à reali-
zação das reuniões e demais atividades dos Subcomitês do VIGIA-
GRO.

Os componentes dos Subcomitês do VIGIAGRO terão man-
dato de dois anos, a partir da publicação do Ato no Boletim de
Pessoal, com direito a reeleição.

As reuniões dos Subcomitês do VIGIAGRO serão realizadas
onde se localizem as suas respectivas Unidades, alternadamente, de
acordo com o estabelecido pelos seus componentes.

Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria de De-
fesa Agropecuária.

SEÇÃO VI
REGIMENTO INTERNO DAS UNIDADES DO SISTE-

MA VIGIAGRO.

1) Coordenação-Geral de Vigilância Agropecuária (CGVI-
GIAGRO/SDA)

À Coordenação-Geral de Vigilância Agropecuária (CGVI-
GIAGRO/SDA), compete:

I - elaborar subsídios para a formulação da política agrícola
no que se refere à vigilância agropecuária internacional;

II - participar, junto aos Departamentos da SDA/MAPA, da
elaboração dos atos regulamentares que regem o trânsito internacional
de animais, vegetais e partes de vegetais, produtos, subprodutos,
derivados, insumos agropecuários e materiais de pesquisa científica
na agropecuária;

III - coordenar as atividades de vigilância agropecuária in-
ternacional, relativas ao trânsito internacional de animais, de vegetais
e partes de vegetais, produtos, subprodutos, derivados e insumos
agropecuários e de materiais para pesquisa científica na agropecuária,
exercidas nos portos, aeroportos, postos de fronteira e aduanas es-
peciais, de acordo com determinações e orientações normativas es-
pecíficas;

IV- promover:
a) detalhamento dos princípios básicos para a coordenação

do Sistema de Vigilância Agropecuária Internacional - VIGIAGRO;
b) execução das atividades de vigilância agropecuária in-

ternacional, incluindo a observância de acordos internacionais fir-
mados pelo governo brasileiro;

c) articulação das interfaces técnico-operacionais com órgãos
e demais entidades envolvidas no comércio, trânsito e transporte de
cargas internacionais, na fiscalização de bagagens em terminais in-
ternacionais de passageiros, bem como, na gestão, controle e fis-
calização dos resíduos sólidos contidos em meios de transporte pro-
venientes do exterior;

d) implementação de programas e projetos decorrentes de
ajustes, acordos e convênios de cooperação técnica, em função da
dinâmica operacional do Sistema de Vigilância Agropecuária Inter-
nacional; e

e) organização e implementação de sistema de informações,
relativas à fiscalização do trânsito internacional agropecuário, em
articulação com as demais unidades organizacionais da SDA/MAPA
envolvidas, consoante suas especificidades;

IV - elaborar as programações física, orçamentária e finan-
ceira referentes ás atividades da vigilância agropecuária internacio-
nal;

V - elaborar subsídios de apoio à participação do MAPA em
reuniões técnicas, fóruns, missões, comitês, grupos de trabalho e
outros eventos nacionais e internacionais concernentes à vigilância
agropecuária internacional, bem assim nas negociações de acordos,
convênios, protocolos e tratados nacionais e internacionais;

VI - emitir pareceres sobre assuntos pertinentes à vigilância
agropecuária internacional;

VII - emitir relatório anual da gestão do Sistema de Vi-
gilância Agropecuária Internacional;

VIII - promover a harmonização e padronização dos pro-
cedimentos referentes ao controle do trânsito agropecuário interna-
cional, em consonância com a legislação pertinente, incluindo a ela-
boração e a atualização concomitante do Manual de Procedimentos
Operacionais da Vigilância Agropecuária Internacional;
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4) ATRIBUIÇÕES
Compete aos Presidentes de cada Subcomitê do VIGIA-

GRO:
a) Presidir as reuniões;
b) Representar o Subcomitê;
c) Submeter ao plenário os assuntos de interesse do Sistema

e as propostas oriundas das Unidades de Vigilância ou dos membros
do Subcomitê;

d) Encaminhar as decisões e recomendações deliberadas nas
reuniões;

e) Coordenar e dirigir as atividades do Subcomitê;
f) Apresentar as propostas aprovadas no âmbito do Sub-

comitê junto ao Comitê Gestor do VIGIAGRO;




