ADEAL - AÇÕES E PROGRAMAS 2019

AÇÃO / PROJETO

DESCRIÇÃO DETALHADA
DA AÇÃO (ACRESCENTAR
JUSTIFICATIVA)

MARCO DE ACOMPANHAMENTO (M) / ENTREGA (E)

ABRANGÊNCIA
(informar Municípios /
Região na entrega)

RESPONSÁVEL

Todo estado de Alagoas

Hedivardo Costa

Promover o lançamento da primeira etapa da campanha de vacinação da aftosa

Executar programa de
erradicação
da febre aftosa

Assegurar a manutenção da
certificação nacional e
internacional de Alagoas
como zona livre da febre
aftosa com vacinação

Acompanhar dados de vacinação da campanha
Resultado final da primeira etapa da campanha contra aftosa
Promover o lançamento da segunda etapa da campanha de vacinação da aftosa
Acompanhar dados de vacinação da campanha
Entrega do resultado final da segunda etapa da campanha contra aftosa

Realizar 100 fiscalizações de eventos agropecuários (feiras, exposições e vaquejadas)

Controlar o trânsito de
Executar programa de
animais e vegetais,
fiscalização de defesa
impedindo a entrada e saída
sanitária
de doenças e pragas

Realizar 100 fiscalizações de eventos agropecuários (feiras, exposições e vaquejadas)
Realizar 100 fiscalizações de eventos agropecuários (feiras, exposições e vaquejadas)
Realizar 100 fiscalizações de eventos agropecuários (feiras, exposições e vaquejadas)
Entrega de 400 fiscalizações dos eventos agropecuários (feiras, exposições e vaquejadas)
Realizar 35 blitz móveis
Realizar 35 blitz móveis
Realizar 35 blitz móveis
Realizar 35 blitz móveis
Entrega de 140 blitz móveis de trânsito

Monitorar 100 propriedades pecuárias
Monitorar 100 propriedades pecuárias
Monitorar 100 propriedades pecuárias
Monitorar 100 propriedades pecuárias
Entrega de 400 monitoramentos de propriedades pecuárias
Realizar Inspeções periódicas em 10 indústrias de produtos de origem animal
Realizar Inspeções periódicas em 10 indústrias de produtos de origem animal

Ygor Pimentel de Farias

Todo estado de Alagoas

Hedivardo Costa

Realizar Inspeções periódicas em 10 indústrias de produtos de origem animal
Realizar Inspeções periódicas em 10 indústrias de produtos de origem animal
Entrega de 40 inspeções periódicas de indústrias de produtos de origem animal

Coletar 12 amostras em laticínios para análise laboratorial (Lacen)

Coletar 12 amostras em laticínios para análise laboratorial (Lacen)
Coletar 12 amostras em laticínios para análise laboratorial (Lacen)
Coletar 12 amostras em laticínios para análise laboratorial (Lacen)
Entrega de 48 coletas de amostras em laticínios para análise laboratorial (Lacen)

Executar programa de Assegurar à qualidade dos
produtos de origem animal
inspeção de produtos
inspecionados e ofertados a
de origem animal
população

Executar 190 inspeções permanentes em matadouros frigoríficos
Todo estado de Alagoas

Caio Vieira Coelho

Todo estado de Alagoas

Luiz André Rodrigues de
Lima

Executar 190 inspeções permanentes em matadouros frigoríficos
Executar 190 inspeções permanentes em matadouros frigoríficos
Executar 190 inspeções permanentes em matadouros frigoríficos
Entrega de 760 inspeções permanentes em matadouros frigoríficos
Efetuar 10 ações das demais atividades do Sie/Adeal (reuniões/audiências, operações de combate a clandestinidade, vistorias de terrenos e instalações, análise de
projetos, aprovação de rótulos/registro de produtos)
Efetuar 10 ações das demais atividades do Sie/Adeal (reuniões/audiências, operações de combate a clandestinidade, vistorias de terrenos e instalações, análise de
projetos, aprovação de rótulos/registro de produtos)
Efetuar 10 ações das demais atividades do Sie/Adeal (reuniões/audiências, operações de combate a clandestinidade, vistorias de terrenos e instalações, análise de
projetos, aprovação de rótulos/registro de produtos)
Efetuar 10 ações das demais atividades do Sie/Adeal (reuniões/audiências, operações de combate a clandestinidade, vistorias de terrenos e instalações, análise de
projetos, aprovação de rótulos/registro de produtos)
Entrega de 40 ações das demais atividades do Sie/Adeal

Implantar o Sisbi-poa

Promover 5 palestras
Promover 12 palestras
Promover 12 palestras
Executar programa
estadual de controle e
erradicação da
brucelose e

Incentivar a vacinação das
bezerras na faixa etária de
03 a 08 meses

Promover 11 palestras

Executar programa
estadual de controle e
erradicação da
brucelose e
tuberculose

Incentivar a vacinação das
bezerras na faixa etária de
03 a 08 meses

Entrega de 40 palestras

Todo estado de Alagoas

Luiz André Rodrigues de
Lima

Todo estado de Alagoas

Hedivardo Otoni da Costa

Todo estado de Alagoas

Rosângela Maria Santos de
Albuquerque

Cadastrar e/ou atualizar dados de 5 estabelecimentos com ovinos e/ou caprinos
Cadastrar e/ou atualizar dados de 5 estabelecimentos com ovinos e/ou caprinos
Cadastrar e/ou atualizar dados de 5 estabelecimentos com ovinos e/ou caprinos
Entrega de 20 Cadastramentos e/ou atualizações cadastrais de estabelecimentos com ovinos e/ou caprinos

Todo estado de Alagoas

Hedivardo Otoni da Costa

Inspecionar 50 propriedades produtoras de palma forrageira

Santana do Ipanema,
Poço das Trincheiras,
Delmiro Gouveia, Mata
Grande, Maravilha, Ouro
Branco, Canapi, Inhapi,
Pariconha, Água Branca,
Olho d´Água do Casado,
Piranhas

Maria José Rufino Ferreira

Realizar 30 vacinações contra brucelose bovina em propriedades rurais, realizadas por médico veterinário oficial (Adeal)
Realizar 30 vacinações contra brucelose bovina em propriedades rurais, realizadas por médico veterinário oficial (Adeal)
Realizar 30 vacinações contra brucelose bovina em propriedades rurais, realizadas por médico veterinário oficial (Adeal)
Realizar 30 vacinações contra brucelose bovina em propriedades rurais, realizadas por médico veterinário oficial (Adeal)
Entrega de 120 vacinações contra brucelose bovina em propriedades rurais
Cadastrar e/ou atualizar dados de 5 estabelecimentos com suínos e/ou aves

Executar programa
estadual de sanidade
suína e aves

Atualizar cadastro e
monitorar granjas

Cadastrar e/ou atualizar dados de 5 estabelecimentos com suínos e/ou aves
Cadastrar e/ou atualizar dados de 5 estabelecimentos com suínos e/ou aves
Cadastrar e/ou atualizar dados de 5 estabelecimentos com suínos e/ou aves
Entrega de 20 Cadastramentos e/ou atualizações cadastrais de estabelecimentos com suínos e/ou aves
Promover 5 palestras
Promover 3 Palestras
Promover 5 Palestras
Promover 2 Palestras

Entrega de 15 palestras
Efetuar 20 vigilâncias ativas para BSE (Bovine Espongiforme Encefalophaty) - vaca louca - objetivando investigar a oferta de proteína de origem animal aos ruminantes
Efetuar 15 vigilâncias ativas para BSE (Bovine Espongiforme Encefalophaty) - vaca louca - objetivando investigar a oferta de proteína de origem animal aos ruminantes

Executar programa
estadual de raiva dos
herbívoros e outras
encefalopatias

Efetuar 20 vigilâncias ativas para BSE (Bovine Espongiforme Encefalophaty) - vaca louca - objetivando investigar a oferta de proteína de origem animal aos ruminantes
Incentivar a vacinação
contra raiva em regiões
endêmicas

Efetuar 15 vigilâncias ativas para BSE (Bovine Espongiforme Encefalophaty) - vaca louca - objetivando investigar a oferta de proteína de origem animal aos ruminantes
Entrega de 70 Vigilâncias Ativa para BSE (Bovine Espongiforme Encefalophaty) - Vaca Louca - objetivando investigar a oferta de proteína de origem animal aos ruminantes.
Promover 1 Palestra
Promover 1 Palestra
Promover 1 Palestra
Promover 1 Palestra

Entrega de 4 palestras
Cadastrar e/ou atualizar dados de 5 estabelecimentos com ovinos e/ou caprinos

Executar programa
estadual de sanidade
de ovinos e caprinos

Atualizar cadastro e
monitorar propriedades

Executar programa de Implantar as ações contidas
no plano de contingência da
controle da praga
praga cochonilha do carmin
cochonilha do carmim
na cultura da palma
na cultura da palma
forrageira no estado de
forrageira
Alagoas

Inspecionar 100 propriedades produtoras de palma forrageira
Inspecionar 200 propriedades produtoras de palma forrageira
Inspecionar em 150 propriedades produtoras de palma forrageira
Entrega de 500 inspeções em propriedades produtoras de palma forrageira

Inspecionar 50 propriedades produtoras de banana e helicônias
União dos Palmares,
Santana do Mundaú,
Murici, Branquinha, São
José da Laje, Jacuípe,
Porto Calvo, Joaquim
Gomes, São Luiz do
Quitunde, Ibateguara,
Penedo, Igreja Nova,
Flexeiras, Santana do
Mundaú, Atalaia,
Paripueira, Colônia
Leopoldina, Palmeira dos
Índios, Maceió, Atalaia

Maria José Rufino Ferreira

União dos Palmares,
Santana do Mundaú,,
Murici, Branquinha, São
José da Laje, Jacuípe,
porto Calvo, Joaquim
Gomes, São Luiz do
Quitunde,Chã
Preta,Campestre,
Ibateguara

Maria José Rufino Ferreira

Realizar 3 monitoramentos de foco
Realizar 3 monitoramentos de foco
Realizar 2 monitoramentos de foco
Entrega de 10 Monitoramentos de foco

Zona da mata e litoral

Maria José Rufino Ferreira

Inspecionar 0 propriedades rurais

Arapiraca, Igaci, Coité do
Nóia, Taquarana,
Junqueiro, Craíbas,
Limoeiro de Anadia,
Girau do Ponciano, Lagoa
da Canoa e Feira Grande

Maria José Rufino Ferreira

Todo o Estado de Alagoas

Paulo Fernando Araújo de
Melo

Inspecionar 50 propriedades produtoras de banana e helicônias
Executar programa de
prevenção da sigatoka Fortalecer o programa de
manutenção da área livre da
negra nas culturas de
sigatoka negra nas culturas
banana, musas
de banana, musas
ornamentais e
ornamentais e helicônias
helicônias

Inspecionar 150 propriedades produtoras de banana e helicônias

Inspecionar 50 propriedades produtoras de banana e helicônias

Entrega de 300 inspeções em propriedades produtoras de banana e helicônias

Inspecionar 50 propriedades produtoras de citros
Executar programa de Promover ações visando
prevenção de pragas
constatar a presença ou
ausência das pragas: cancro
quarentenárias
presentes, na cultura cítrico, pinta preta, HLB, na
cultura dos citros
dos citros

Inspecionar 100 propriedades produtoras de citros
Inspecionar 150 propriedades produtoras de citros
Inspecionar 50 propriedades produtoras de citros

Entrega de 350 inspeções em propriedades produtoras de citros

Executar projeto de
erradicação e
monitoramento da
praga moko da
bananeira

Realizar 2 monitoramentos de foco
Promover ações efetivas
relacionadas ao controle de
foco da praga moko da
bananeira

Executar programa de Fortalecer o programa de
prevenção do mofo manutenção da área livre da
praga mofo azul na cultura
azul na cultura do
do tabaco
tabaco

Inspecionar 100 propriedades rurais
Inspecionar 100 propriedades rurais
Inspecionar 100 propriedades rurais
Entrega de inspeções em 300 propriedades rurais

Inspecionar e fiscalizar 50 estabelecimentos que vendem produtos agropecuários e agrotóxicos
Inspecionar e fiscalizar
o uso de agrotóxicos e Promover ações efetivas de
afins em
acordo com a legislação
vigente para assegurar
estabelecimentos
segurança alimentar a
comerciais e empresas
população
prestadoras de
serviços

Inspecionar e fiscalizar 50 estabelecimentos que vendem produtos agropecuários e agrotóxicos
Inspecionar e fiscalizar 50 estabelecimentos que vendem produtos agropecuários e agrotóxicos
Inspecionar e fiscalizar 50 estabelecimentos que vendem produtos agropecuários e agrotóxicos

prestadoras de
serviços

população

Entrega de 200 inspeções e fiscalizações de estabelecimentos que vendem produtos agropecuários e agrotóxicos

Inspecionar e fiscalizar
o uso de agrotóxicos e
afins

Promover campanha
educativa do uso
correto de agrotóxicos
e devolução de
embalagens vazias

Promover ações efetivas de
acordo com a legislação
vigente para assegurar
segurança alimentar a
população

Inspecionar e fiscalizar 80 propriedades rurais
Inspecionar e fiscalizar 160 propriedades rurais
Inspecionar e fiscalizar 160 propriedades rurais
Inspecionar e fiscalizar 100 propriedades rurais
Entrega de 500 inspeções e fiscalizações em propriedades rurais

Todo o Estado de Alagoas

Paulo Fernando Araújo de
Melo

Todo o Estado de Alagoas

Maria de Fátima de Santana
Figueiredo

Todo estado de
Alagoas

Carolina Gadelha de
Alencar

Todo estado de Alagoas

Carolina Gadelha de
Alencar

Promover 24 Palestras
Divulgar a legislação de
maneira correta

Promover 24 Palestras
Promover 24 Palestras
Promover 24 Palestras
Entrega de 96 palestras

Encaminhar memorando circular com os prazos para implantação do SEI a todos setores do órgão
Implantar
procedimentos do
sistema oficial - Sei

Promover a utilização do
sistema oficial Sei para a
gestão de documentos e
processos administrativos
Promover capacitação online dos servidores no portal do Sei

Implantar
procedimentos de
ouvidoria

Oferecer conhecimentos
específicos e práticos
necessários ao
atendimento de
qualidade do cidadão

Implantar ouvidoria presencial na Adeal

