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IX - promover campanhas de educação sanitária, em ar-
ticulação com as unidades organizacionais envolvidas;

X - realizar e acompanhar missões técnicas relacionadas ao
trânsito e comércio internacional de animais, vegetais e partes de
vegetais, produtos, subprodutos, derivados, insumos agropecuários e
materiais de pesquisa científica na agropecuária;

XI - promover a realização de:
a) eventos de capacitação técnica, em articulação com o

órgão setorial do MAPA; e
b) supervisões e auditorias nas atividades de vigilância agro-

pecuária internacional, estabelecendo os critérios a serem seguidos.
2) Serviço ou Seção de Gestão da Vigilância Agropecuária

(VIGIAGRO/DT-UF)
Ao Serviço ou Seção de Gestão da Vigilância Agropecuária

(VIGIAGRO/DT-UF), em articulação com as demais unidades or-
ganizacionais finalisticas da Superintendência Federal do Ministério
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento em cada Unidade da Fe-
deração, compete:

I - programar, promover, orientar e controlar a execução das
atividades de vigilância agropecuária, em portos, aeroportos, postos
de fronteira e aduanas especiais;

II - instruir processos administrativos, de acordo com as
Legislações e Atos Normativos Relacionados;

III - coletar, processar e manter os dados do Sistema de
Informações de Vigilância Agropecuária - VIGIAGRO, do Minis-
tério;

IV - participar das comissões relacionadas às suas com-
petências;

V - acompanhar, orientar e realizar auditorias nas unidades
subordinadas tecnicamente;

VI - promover a articulação com as autoridades aduaneiras,
policiais e outras relacionadas ao comercio internacional, para har-
monizar as ações de vigilância;

VII - promover:
a) expedição de certificado sanitário para trânsito interna-

cional de animais, vegetais ou partes de vegetais, produtos e de-
rivados de origens animal ou vegetal, materiais biológicos ou ge-
néticos animal ou vegetal;

b) coleta de amostras de produtos de origens animal e ve-
getal para análise laboratorial, com fins de desembaraço aduaneiro e
liberação para consumo ou comercialização, conforme legislação es-
pecífica;

c) análise e tratamento no licenciamento de importação e
exportação, em especial apoio aos SVAs e às UVAGROs, conforme
legislação vigente;

d) quarentena, na forma definida pelas normas específicas;
e

e) fiscalização de produtos e insumos agropecuários e dar
destinação aos mesmos, conforme legislação específica;

VIII - elaborar relatório anual das atividades exercidas com
vistas a subsidiar a elaboração do relatório de gestão anual da Su-
perintendência Federal.

3) Serviço de Vigilância Agropecuária (SVA-[local]/VIGIA-
GRO-UF) e à Unidade de Vigilância Agropecuária (UVAGRO-[lo-
cal]/VIGIAGRO-UF)

Ao Serviço de Vigilância Agropecuária (SVA-[local]/VIGIA-
GRO-UF) e à Unidade de Vigilância Agropecuária (UVAGRO-[lo-
cal]/VIGIAGRO-UF), em articulação com as unidades organizacio-
nais finalisticas da Superintendência Federal, compete:

I - executar as atividades de vigilância agropecuária em por-
tos, aeroportos, postos de fronteira e aduanas especiais;

II - realizar exames de animais, a inspeção de produtos e
derivados de origens animal e vegetal, de vegetais e partes de ve-
getais, de materiais genéticos vegetal e animal, bem como de for-
ragens, boxes, caixas e materiais de acondicionamento e embalagens,
produtos para alimentação animal, produtos veterinários e de agro-
tóxicos, seus componentes e afins;

III - examinar, em articulação com as autoridades aduaneiras,
a bagagem de passageiros, acompanhada ou não, com vistas a de-
tectar produtos e derivados de origens animal ou vegetal, produtos
para alimentação animal e produtos veterinários que podem veicular
agentes etiológicos de pragas e de doenças;

IV - aplicar medidas de:
a) desinfecção e desinfestação em animais e vegetais, partes

de vegetais, de seus produtos e derivados, além de materiais de
acondicionamento, embalagens e veículos, quando se fizer necessário;
e

b) apreensão, interdição ou destruição de animais, vegetais,
partes de vegetais, de seus produtos e derivados, além de materiais de
acondicionamento e embalagens, quando passíveis de veicular agen-
tes de doenças ou pragas que constituem ameaça à agropecuária
nacional;

V - expedir certificados sanitários para trânsito internacional
de animais, vegetais ou partes de vegetais, produtos e derivados de
origens animal ou vegetal, materiais biológicos e de multiplicação
vegetal, ou materiais genéticos animal;

VI - coletar amostras de produtos de origens animal e ve-
getal para análise laboratorial, com fins de desembaraço aduaneiro e
liberação para consumo ou comercialização;

VII - análise e tratamento no licenciamento de importação e
exportação, conforme legislação vigente;

VIII - propor quarentena, na forma definida pelas normas
específicas;

IX - realizar fiscalização de produtos e insumos agrope-
cuários, dar destinação aos produtos e insumos fiscalizados, conforme
legislação específica; e

X - elaborar relatórios específicos, conforme legislação pró-
pria, bem como o relatório anual das atividades exercidas com vistas
a subsidiar a elaboração do relatório de gestão anual da Superin-
tendência Federal.

Ao Serviço de Vigilância Agropecuária e à Unidade de Vi-
gilância Agropecuária, compete, ainda, promover a execução de ou-
tras atividades de defesa agropecuária, de inspeção e de fiscalização
de produtos agropecuários, consoantes disposições específicas.

4) LEGISLAÇÕES E ATOS NORMATIVOS RELACIONA-
DOS:

a) DECRETO Nº 5.351, DE 24 DE JANEIRO DE 2005
b) DECRETO Nº 5.741, DE 30 DE MARÇO DE 2006.
c) PORTARIA MINISTERIAL Nº 300 DE 16 DE JUNHO

DE 2005

SEÇÃO VII
INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO
DE UNIDADES DO VIGIAGRO

1) CONSIDERAÇÕES GERAIS
A importação ou exportação de qualquer animal, vegetal,

seus produtos e subprodutos, bem como de toda matéria-prima e
insumo utilizado na agricultura e pecuária, quando regulamentado ou
passível de veicular pragas ou doenças, fica condicionada à fisca-
lização do Sistema de Vigilância Agropecuária do Ministério da Agri-
cultura, Pecuária e Abastecimento.

A instalação e funcionamento de unidades de Vigilância
Agropecuária Internacional nos Aeroportos, Portos Organizados,
Aduanas Especiais (Portos Secos) e Postos de Fronteira, públicos ou
privados, ou qualquer outro recinto alfandegado, situado em zona
primária ou secundária, dependerá da disponibilização, por parte das
administrações dessas áreas, de condições que viabilizem a adequada
operação dos serviços de inspeção e fiscalização agropecuárias, com
vistas à liberação de cargas e bagagens, na importação e expor-
tação.

A instalação efetiva da unidade de Vigilância Agropecuária
Internacional dependerá, também, da disponibilidade, por parte do
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, de recursos
humanos e materiais, depois de definidas as condições de instalação e
de infra-estrutura indispensáveis ao desenvolvimento, com segurança
e eficiência, da atividade de fiscalização agropecuária. Incluem-se nas
condicionantes citadas neste parágrafo, no mínimo, as seguintes:

I - instalações físicas equipadas com aparelhos de ar-con-
dicionado e compatíveis com o tamanho da equipe técnica da unidade
de Vigilância Agropecuária Internacional, incluindo área para labo-
ratório básico para exame de mercadorias e acondicionamento de
amostras, mobiliário, copa e sanitários masculino e feminino;

II - equipamentos de informática, inclusive periféricos, que
permitam acesso ao SISCOMEX, à Internet e a outros sistemas in-
formatizados locais de controle de carga;

III - linhas telefônicas instaladas;
IV - local apropriado para o estacionamento de veículos;
V - alojamentos e vestiários masculino e feminino, para as

Unidades que requeiram trabalho em regime de plantão;
VI - vigilância 24 (vinte e quatro) horas das instalações.
Em função das características operacionais das áreas alfan-

degadas e do nível de risco zoofitossanitário representado pelo vo-
lume e natureza das cargas que transitam pelas mesmas, deverão ser
disponibilizadas, como forma de garantir a qualidade e conformidade
zoofitossanitária das partidas destinadas ao mercado externo ou das
que estejam sendo internalizadas no país, as seguintes instalações:

I - área que permita isolamento e segregação de cargas para
tratamento fitossanitário e zoossanitário e cargas perigosas;

II - currais de recebimento e isolamento, baias, canis, bretes,
gaiolas, pedilúvios e rodolúvios;

III - incineradores, câmaras de expurgo (fumigação), tra-
tamento térmico e ambiente climatizado para inspeções de merca-
dorias, em dimensões compatíveis com os volumes operados.

As despesas correntes de manutenção das instalações, in-
cluindo água, energia elétrica e outras taxas, serão de responsabi-
lidade da administração do recinto alfandegado.

A solicitação para instalação de unidade de Vigilância Agro-
pecuária Internacional será protocolizada pela entidade interessada na
Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento
na Unidade da Federação para ser submetida à análise da Secretaria
de Defesa Agropecuária, por meio do setor de Acompanhamento do
Sistema VIGIAGRO no Estado e da Coordenação-Geral do Sistema
de Vigilância Agropecuária, que estabelecerão termos e condições
específicas para a instalação da Unidade.

O detalhamento e as especificações dos itens que venham a
compor o apoio operacional necessário, inclusive definição de prazos
para a instalação e operação de equipamentos, deverão ser estabe-
lecidos de comum acordo entre a administração da área alfandegada
e a Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento, que acompanhará o andamento do processo.

As condições estipuladas são válidas para as unidades de
Vigilância Agropecuária Internacional já em funcionamento, mediante
reavaliação, quando for o caso, das condições de trabalho existentes,
em termos de instalações físicas e equipamentos.

2) LEGISLAÇÕES E ATOS NORMATIVOS RELACIONA-
DOS:

a) DECRETO Nº 5.741, DE 30 DE MARÇO DE 2006.
b) INSTRUÇÃO NORMATIVA MAPA nº. 04 DE 29 DE

MAIO DE 2005

SEÇÃO VIII
FISCAIS FEDERAIS AGROPECUÁRIOS

1) CONSIDERAÇÕES GERAIS
São atribuições dos titulares do cargo de Fiscal Federal

Agropecuário, no âmbito do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, em todo o território nacional:

I - a defesa sanitária animal e vegetal;
II - a inspeção industrial e sanitária dos produtos de origem

animal e a fiscalização dos produtos destinados à alimentação ani-
mal;

III - a fiscalização de produtos de uso veterinário e dos
estabelecimentos que os fabricam e de agrotóxicos, seus componentes
e afins;

IV - a fiscalização do registro genealógico dos animais do-
mésticos, da realização de provas zootécnicas, das atividades hípicas
e turfísticas, do sêmen destinado à inseminação artificial em animais
domésticos e dos prestadores de serviços de reprodução animal;

V - a fiscalização e inspeção da produção e do comércio de
sementes e mudas e da produção e comércio de fertilizantes, cor-
retivos, inoculantes, estimulantes ou biofertilizantes destinados à agri-
cultura;

VI - a fiscalização da produção, circulação e comercialização
do vinho e derivados do vinho, da uva e de bebidas em geral;

VII - a fiscalização e o controle da classificação de produtos
vegetais e animais, subprodutos e resíduos de valor econômico e
elaboração dos respectivos padrões;

VIII - a fiscalização das atividades de aviação agrícola, no
que couber;

IX - a fiscalização do trânsito de animais vivos, seus pro-
dutos e subprodutos destinados a quaisquer fins, de vegetais e partes
vegetais, seus produtos e subprodutos destinados a quaisquer fins, de
insumos destinados ao uso na agropecuária e de materiais biológicos
de interesse agrícola ou veterinário, nos portos e aeroportos inter-
nacionais, nos postos de fronteira e em outros locais alfandegados;

X - lavrar auto de infração, de apreensão e de interdição de
estabelecimentos ou de produtos, quando constatarem o descumpri-
mento de obrigação legal relacionada com as atribuições descritas
neste artigo;

XI - assessorar tecnicamente o governo, quando requisitado,
na elaboração de acordos, tratados e convenções com governos es-
trangeiros e organismos internacionais, dos quais o País seja membro,
nos assuntos relacionados com as atribuições fixadas para os Fiscais
Federais Agropecuários;

XII - fiscalizar o cumprimento de atos administrativos des-
tinados à proteção e certificação de cultivares;

XIII - as demais atividades inerentes à competência do Mi-
nistério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que lhes forem
atribuídas em regulamento.

2) LEGISLAÇÕES E ATOS NORMATIVOS RELACIONA-
DOS:

a) LEI 10.883 DE 16 DE JUNHO DE 2004

CAPÍTULO II
PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

E OPERACIONAIS

SEÇÃO I
C A D A S T R A M E N TO

1. A Unidade local do Sistema VIGIAGRO manterá cadastro
atualizado de seus usuários - exportadores, importadores e seus re-
presentantes legais.

2. A finalidade básica do cadastro é disponibilizar ao
SVA/UVAGRO todas as informações necessárias à manutenção e a
atualização do banco de dados dos usuários, objetivando facilitar a
localização e o contato, com o intuito de se estabelecer o controle e
a rastreabilidade das cargas inspecionadas e liberadas.

3. O cadastro junto às Unidades VIGIAGRO não dispensa os
registros ou os cadastros junto aos setores técnicos e administrativos
do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e outros
Órgãos, quando estabelecidos em norma específica.

4. Dados Obrigatórios ao Cadastro:
a) Pessoa Física (FORMULÁRIO I):
I - Nome;
II - Documento de Identidade/Passaporte;
III - CPF;
IV - Endereço Completo (CEP, E-mail);
V - Telefone e Fax.
b) Pessoa Jurídica (FORMULÁRIO II):
I - Nome;
II - Razão Social;
III - CNPJ/CGC;
IV - Endereço completo (CEP, E-mail);
V - Telefone e Fax
VI - Objeto social da empresa;
VII - Nome(s) do(s) Proprietário(s);
VIII - Nome(s) do(s) Procurador(es) ou Representante(s) Le-

gal(ais);
IX - Data da vigência da procuração.
5. No credenciamento de procuradores dos usuários cadas-

trados (Pessoa Física ou Jurídica), para atuação junto ao Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, poderá ser apresentada pro-
curação pública, ou procuração particular com firma reconhecida em
cartório, além de ser fornecida uma cópia autenticada do documento
de identidade do procurador (para ambos os casos); o instrumento do
mandato de representação deverá conter explicitamente cláusula que
autorize a assinar os documentos exigidos pelo SVA/UVAGRO, in-
clusive Termo de Depositário (FORMULÁRIO III) e Termo de Com-




