
  

 

 

 

 

 

 

 

DIRETORIA DE DEFESA SANITÁRIA ANIMAL - DDSA 
CIRCULAR N º  23/2020 
DATA - 09/10/2020 
 

Aos Gerentes dos Serviços Territoriais de Defesa Agropecuária 
 
Prezados Gerentes, 

Ao cumprimentá-los cordialmente, reforçamos nesta Circular a necessidade do incremento da 
geolocalização das propriedades no sistema. Para isso, a DDSA está lançando mão de uma série de 
estratégias, como o aproveitamento de dados do CEFIR e ações de recadastramento no escritório 
e diretamente nas propriedades.  

Nesse sentido, estamos instituindo mais uma AÇÃO com vistas a incrementar o nível de 
geolocalização do Estado. Trata-se da Atualização Cadastral a partir da Revisão dos Arquivos de 
Termos de Vigilância e Forms-In’s.  

Esses arquivos deverão ser revisados com a verificação das propriedades no sistema informatizado 
utilizado pela ADAB, buscando identificar quais desses possuem informações que não foram 
incluídas no cadastro das propriedades, não apenas as coordenadas (foco desse trabalho), mas 
todas as outras, que possuem o mesmo valor epidemiológico para a defesa sanitária do Estado. 

Assim sendo, cada Gerente deverá indicar, até o dia 16/10/2020, um servidor para coordenador 
esse trabalho na área sob sua jurisdição. Esse coordenador, deverá ter autonomia para montar as 
equipes internas para trabalharem nesta ação. 

Deverão ser revisados todos os arquivos de Termos de Vigilância e Forms-in do ano de 2011 a 
2020, de todos os municípios do Estado. 

Para efeito de controle e avaliação do resultado desse trabalho, segue anexo uma planilha para 
preenchimento por parte de cada servidor envolvido, que deverá encaminhá-la ao final do 
trabalho para o coordenador dos trabalhos no Território, e este fará a compilação em um único 
arquivo, a ser enviado a cada 15 dias para o Núcleo de Suporte ao Cadastro Pecuário desta 
Diretoria. 

Certo da compreensão da importância dessa ação e comprometimento de todos, agradecemos 
desde já todo o esforço envolvido. 

Para maiores esclarecimentos e orientações, consultar o Núcleo de Suporte ao Cadastro Pecuário 
desta Diretoria. 

Atenciosamente, 

 
 
 
Carlos Augusto Spínola Chaves 
Diretor de Defesa Sanitária Animal 

Antônio Lemos Maia Neto 
Núcleo de Suporte ao Cadastro 
Pecuário 
 


