
 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

Secretaria de Defesa Agropecuária 

Departamento de Saúde Animal 

 

PNEFA – Plano Estratégico 2017 – 2026 
I Reunião do Bloco II – Manaus – AM – 10 e 11 de abril de 2018 

Estados do Bloco II (AM, AP, PA e RR). 
Estados convidados participantes: MT e TO 

Compromissos pactuados na I Reunião do Bloco II 
Prazo até Ações Principal responsável 
30/04/2018 Ampliação das atribuições da Equipe Gestora do Amazonas, para que alcance todas ações do Plano 

Estratégico em todo estado do Amazonas e não apenas no sul deste estado. 
SVE do AM 

30/04/2018 Criar rede de comunicação on line para as Equipes Gestoras Nacional e Estaduais DSA 

30/04/2018 Recomendar à Secretaria de Defesa Agropecuária que a liberação de recursos do SUASA, por convênios, 
priorize os estados do Bloco I e II, considerando o cronograma do Plano Estratégico do PNEFA. 

DSA  

30/04/2018 Providenciar manifestação formal do Governador ao MAPA, quanto ao seu compromisso com a 
implementação das ações e metas prevista no Plano Estratégico do PNEFA, para última etapa da 
erradicação da febre aftosa e erradicação da PSC na região. 

SVEs e Federações de 
Agricultura do AM, AP, RR, 

PA  

31/05/2018 Instituir as Equipes Gestoras nos estados do Amapá, Pará e Roraima. SVE do AP, PA e RR 

30/06/2018 Identificar as ações do Plano Estratégico com implementação aplicável em cada estado, elencar e 
executar as atividades correspondentes, guardando a devida aderência aos prazos e metas do referido 
Plano. 

Equipes Gestoras do AM, AP, 
PA e RR 

30/06/2018 Estimativa de custos necessários a implementação das ações do Plano Estratégico aplicáveis e elencadas 
em cada estado 

Equipes Gestoras do AM, AP, 
PA e RR 

30/06/2018 Promover reuniões entre Ministro da Agricultura com Governadores dos Estados do AM, PA, RR, MT e 
AP, para tratar do Plano Estratégico do PNEFA e erradicação da PSC  (região Norte). 

CNA, Federações da 
Agricultura e FONESA  

30/09/2018 Avaliar em conjunto e de maneira mais detalhada as fronteiras do Pará com Mato Grosso e Tocantins, 
focando o cadastro de propriedades e rebanhos, as vulnerabilidades e situação das estruturas de 

SVE do PA, MT e TO 

 



fiscalização, visando delimitação da futura zona livre sem vacinação a ser implementada.   

30/09/2018 Avaliar termos de cooperação existentes ou firmá-los entre serviços veterinários estaduais, de forma a 
amparar ações conjuntas regulares entre estados, particularmente nas divisas do AM com MT, do PA 
com MT e TO. 

SVEs do AM e PA 

30/11/2018 Completar a implementação das atividades previstas nos planos de ações em execução, elaborados para 
atenderem às recomendações das últimas auditorias em cada estado, antes das próximas auditorias 
previstas do Quali-SV  

SVEs do AP, AM, PA e RR 

15/12/2018 Realizar Fóruns Estaduais para discutir ações do Plano Estratégico do PNEFA Equipes Gestoras AM, AP, RR 
e PA 

31/12/2018 Instigar os gestores dos fundos estaduais criados, públicos ou privados, a reverem suas estratégias de 
arrecadação, incluindo outros setores que ainda não contribuem, para aumentar suas reservas 
financeiras 

Equipes Gestoras do AM, AP, 
PA e RR 

31/12/2018 Promover treinamentos no Quali-SV para os SVEs, a fim de que estes possam entender melhor a 
ferramenta e aplicá-la em suas autoavaliações 

DSA 

31/12/2018 Criar equipes vinculadas ao Nível Central dos SVEs para suporte técnico ao nível local, particularmente às 
UVLs identificadas com maior deficiência. 

SVEs do AM, AP, RR e PA 

31/12/2018 Criar ou fortalecer setores ou equipes de trânsito vinculadas ao Nível Central dos SVEs. SVEs do AM, AP, RR e PA 

31/12/2018 Criar ou fortalecer setores ou equipes de epidemiologia vinculadas ao Nível Central dos SVEs. SVEs do AM, AP, RR e PA 

31/12/2018 Criar ou fortalecer setores ou equipes de suporte ao cadastro vinculadas ao Nível Central dos SVEs, para 
apoiar e coordenar os trabalhos das UVLs. 

SVEs do AM, AP, RR e PA 

31/12/2018 Promover treinamentos em vigilância da peste suína clássica nos estados, com apoio do DSA e SVO /PA.  SVO do AM, AP e RR 

28/02/2019 Retomar as supervisões de acompanhamento, preferencialmente mensais e no máximo bimestrais,  dos 
planos de ações para atendimento de recomendações de auditorias do MAPA até apresentação do 
próximo plano de ação de melhorias. 

SFA do AP, AM e RR 

31/12/2019 Atualizar o cadastro de propriedades com todas as espécies susceptíveis à Febre Aftosa, particularmente 
de suínos e pequenos ruminantes, completando o georreferenciamento dessas propriedades, 
priorizando as ações em áreas críticas e a partir das fronteiras ou divisas de estados com potencial para 
se tornarem limites de zona livre sem vacinação. 

SVEs do AM, AP, RR e PA 

31/12/2019 Informatização do cadastro de propriedades rurais e controle de trânsito animal, integrando-o no âmbito 
nacional para o envio regular de informações à PGA 

SVEs do AM, AP, RR e PA e 
MAPA 

 


