
PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS – ATIVIDADE-FIM 
 

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DA BAHIA (ADAB) 
 
 
 
FUNÇÃO: 30 – GESTÃO DA DEFESA AGROPECUÁRIA DA BAHIA 
 

Refere-se à promoção e execução da defesa sanitária animal e vegetal, bem como 

o controle e a inspeção de produtos de origem agropecuária.  
 
 
SUBFUNÇÃO: 30.01 –DEFESA SANITÁRIA ANIMAL 
 

Refere-se à promoção, normatização e controle da defesa sanitária animal, vegetal 

e de produtos de origem agropecuária, bem como o cadastro e fiscalização de 

estabelecimentos comerciais de produtos de uso veterinário; de empresas 

promotoras de eventos agropecuários; edoenças de saúde animal. 
 
 
Atividade: 30.01.01. Vigilância epidemiológica 
 
Atividade: 30.01.02. Campanhas zoossanitárias 
 
Atividade: 30.01.03. Cadastro e fiscalização de estabelecimentos  
 
Atividade: 30.01.04. Cadastro e fiscalização de eventos agropecuários 
 
Atividade: 30.01.05. Trânsito intra e interestadual de animais 
 
 
SUBFUNÇÃO: 30.02 –DEFESA SANITÁRIA VEGETAL 
 

Refere-se à orientação e implementação de ações da política sanitária vegetal e 

vigilância sanitária, bem como a promoção de campanhas fitossanitárias; a 

produção e comércio de sementes e mudas; e o controle e erradicação de doenças 

e pragas exóticas. 
 
Atividade: 30.02.01. Programas e projetos  
 
Atividade: 30.02.02. Monitoramento e Zoneamento de pragas em vegetais 
 
Atividade: 30.02.03. Controle de dados, contenção, erradicação de pragas e 
informes fitossanitários 
 
Atividade: 30.02.04. Vigilância fitossanitária e Controle de Trânsito 



 
Atividade: 30.02.05. Identificação de pragas 
 
Atividade: 30.02.06. Produção e comércio de sementes e mudas 
 
Atividade: 30.02.07. Desinfecção de veículos, máquinas, implementos, caixas e 
container 
 
Atividade: 30.02.08. Cadastro de agrotóxicos e afins (estabelecimentos e 
propriedades rurais) 
 
 
SUBFUNÇÃO: 30.03–INSPEÇÃODE PRODUTOS DE ORIGEM AGROPECUÁRIA 
 

Refere-se ao controle das políticas envolvendo os produtos de origem 

agropecuária, bem como os aspectos higiênicos e sanitários. Além do 

cadastramento e credenciamento de estabelecimentos e gerenciamento de 

campanhas de educação sanitária. 

 
Atividade: 30.03.01.Inspeção 
 
Atividade: 30.03.02.Concessão e cancelamento de certificado de inspeção 
 
Atividade: 30.03.03.Registro e rotulagem de produtos e subprodutos de origem 
animal e seus derivados 
 
 
SUBFUNÇÃO: 30.04 – EDUCAÇÃO SANITÁRIA 
 
Refere-se ao desenvolvimento de campanhas informativas e educativas, visando à 
conscientização dos consumidores e dos produtores sobre a importância dos 
programas de defesa agropecuária. 
 
Atividade: 30.04.01.Programas e projetos  
 
 
SUBFUNÇÃO: 30.05 – FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DE PRODUTOS 
AGROPECUÁRIOS 
 
Refere-se a programação, supervisão e auditoria dos postos fixos e barreiras 
móveis, bem como avaliar os dados coletados do trânsito animal e vegetal, intra e 
interestadual, para subsidiar as análises de risco e os programas das diretorias 
técnicas. 
 
Atividade: 30.05.01.Autuação 
 
Atividade: 30.05.01.Controle do trânsito de produtos e subprodutos de origem animal 
 



 
SUBFUNÇÃO: 30.06 – CONTROLE LABORATORIAL 
 
Refere-se a execução das ações de defesa agropecuária na área laboratorial, tais 
como atividades de pesquisa, inovação e apoio à extensão. 
 
Atividade: 30.06.01.Análise e exames laboratoriais de produtos e subprodutos de 
origem animal 
 


