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PNEFA – Plano Estratégico 2017 – 2026 
I Reunião do Bloco V – Cuiabá - MT – 19 a 21 de junho de 2018 

Estados do Bloco V (MT, MS, PR, RS e SC) 
 

Compromissos pactuados na I Reunião do Bloco V 
Prazo até Ações Principal responsável 
15/07/2018 Constituir, regulamentar e operacionalizar as Equipes Gestoras do Plano Estratégico em cada estado e 

comunicar ao DSA 
SVEs de MS, PR, SC e RS 

31/07/2018 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 na região.  

SVOs de MT, MS, PR, SC e RS 

31/12/2018 Identificar as ações do Plano Estratégico com implementação aplicável em cada estado, elencar e 
executar as atividades correspondentes, guardando a devida correspondência com os prazos e metas do 
referido Plano e estimar os custos das ações elencadas em cada estado. 

Equipes Gestoras de MT, MS, 
PR, SC e RS 

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 de MT e RO; MT com AM e 
PA; RS, SC e PR. 

SVE de MT, PR, SC e RS 

30/10/2018 Avaliar de maneira mais detalhada as divisas do Bloco V com os Blocos I e II (MT-RO; MT-AM-PA) focados 
no cadastro de propriedades e rebanhos, vulnerabilidades, situação e compartilhamento das estruturas 
de fiscalização, visando delimitação final e implantação da futura zona livre sem vacinação do bloco I e II. 

SVO de MT 

15/12/2018 Realizar Fóruns Estaduais para discutir ações do Plano Estratégico do PNEFA Equipes Gestoras de MT, MS, 
PR, SC e RS 

31/12/2018 Viabilizar o repasse de recursos financeiros ao  fundo estadual de saúde animal, que possa contribuir no 
processo de erradicação da febre aftosa, bem como de outras doenças de importância sanitária para o 
Estado 

SVO de MS 

 



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, contribuírem com a vigilância e permitir transferências voluntárias emergenciais, se 
necessário 

Equipes Gestoras de MT, MS, 
PR, SC e RS 

Agosto/2018 Participar de evento entre fundos estaduais existentes, para troca de experiências, visando o 
aperfeiçoamento estatutário e fortalecimento das parcerias   

Fundos estaduais de MT, MS, 
PR, SC e RS 

31/12/2018 Criar setores/equipes relacionadas diretamente com as Unidades Centrais dos SVEs para suporte técnico 
ao nível local, particularmente às UVLs identificadas com maior deficiência 

SVEs de MT, MS, PR, SC e RS 

31/12/2018 Criar formalmente ou fortalecer setores/equipes de trânsito nas Unidades Centrais dos SVEs, para que 
seu trabalho proporcione as análises necessárias, e subsidie de forma satisfatória e oportuna a tomada 
de decisões. 

SVEs de MT, MS, PR, SC e RS 

31/12/2018 Criar formalmente ou fortalecer setores ou equipes de epidemiologia nas Unidades Centrais dos SVEs, 
para que seu trabalho proporcione as análises necessárias, e subsidie de forma satisfatória e oportuna a 
tomada de decisões. 

SVEs de MT, MS, PR, SC e RS 

31/12/2018 Criar ou fortalecer setores ou equipes de suporte ao cadastro, para apoiar e coordenar os trabalhos das 
UVLs, para que seu trabalho proporcione as análises necessárias, e subsidie de forma satisfatória e 
oportuna a tomada de decisões. 

SVEs de MT, MS, PR, SC e RS 

Até 
30/06/2019 

Realizar a próxima reunião do Bloco V de estados  no Rio Grande do Sul SVO do RS 

Até 
31/12/2020 

Concluir a implementação das medidas previstas nos planos de ações em execução ou que venham ser 
elaborados para atender às recomendações das últimas auditorias Quali-SV em cada estado 

SVEs de MT, MS, PR, SC e RS 

Até 
31/12/2020 

Atualizar e desenvolver mecanismos de manutenção do cadastro de todas as espécies susceptíveis, 
particularmente de suínos e pequenos ruminantes, completando o geolocalização de todas as 
propriedades rurais do Estado. Implementar mecanismos legais para a atualização cadastral pelo menos 
uma vez por ano. 

SVEs de MT, MS, PR, SC e RS 

Até 
31/12/2020 

Informatizar o cadastro de propriedades rurais e controle de trânsito animal onde faltar, inclusive nos 
postos fixos, integrando-o no âmbito estadual e nacional, para o envio completo e regular das 
informações à PGA. 

SVEs de MT, MS, PR, SC e RS 

  


