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PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS DAS ATIVIDADES-FIM DA SECRETARIA DE ESTADO 
DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 

Função:  36 GESTÃO DA POLÍTICA AGROPECUÁRIA 

Subfunção:  036.01 PROMOÇÃO DA PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA EM 
AGROPECUÁRIA 

Atividade:  036.01.01 Realização de estudos e pesquisas técnico-científicas  

Documentos:  036.01.01.001 Processo de desenvolvimento de pesquisa científica 

  036.01.01.002 Base de dados do Sistema de Gerenciamento de Pesquisas - SGP 

  036.01.01.003  Artigo científico  

Atividade:  036.01.02  036.01.02 Coleta de dados estatísticos agropecuários 

Documentos:  036.01.02.001 Questionário de levantamento estatístico do agronegócio 

  036.01.02.002  Base de dados de informações estatísticas do agronegócio 

  036.01.02.003 Boletim diário de preços de produtos de origem animal e vegetal 

  036.01.02.004  Base de dados do Levantamento Censitário das Unidades de Produção 
Agropecuária - LUPA  

  036.01.0.005 Formulário de cadastro do Levantamento Censitário das Unidades de 
Produção Agropecuária -  LUPA  

Atividade:  036.01.03  Desenvolvimento de tecnologia de produção animal 

Documentos:  036.01.03.001 Ficha de registro genealógico do animal 

  036.01.03.002  Certificado de registro definitivo do animal 

  036.01.03.003  Registro de nascimento do animal  

  036.01.03.004  Ficha individual do animal 

  036.01.03.005  Ficha de manejo reprodutivo do animal  

  036.01.03.006  Ficha de controle da produção leiteira 

  036.01.03.007 Base de dados de gerenciamento de rebanhos 

Atividade:  036.01.04 Controle de equipamento e análise laboratorial 

Documentos:  036.01.04.001  Registro de amostra laboratorial 

  036.01.04.002  Expediente de análise de amostra laboratorial 

  036.01.04.003  Expediente de auditoria laboratorial 

  036.01.04.004 Formulário de controle e calibração de balança 

  036.01.04.005  Formulário de análise de certificado de calibração de instrumentos e 
equipamentos 

  036.01.04.006  Formulário de verificação de temperatura de equipamentos 

  036.01.04.007  Relatório de não conformidade 

Atividade:  036.01.05  Controle e distribuição de produtos imunobiológicos 

Documentos:  036.01.05.001  Processo de doação de produtos imunobiológicos 

  036.01.05.002  Guia de entrada de produtos imunobiológicos 

  036.01.05.003 Guia de baixa de produtos imunobiológicos 

Subfunção:  036.02  CAPACITAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA À AGROPECUÁRIA 

Atividade:  036.02.01  Promoção de cursos de pós-graduação e de capacitação 

Documentos:  036.02.01.001 Ata de sessão pública da defesa de tese 

  036.02.01.002 Prontuário de aluno de pós-graduação. 

  036.02.01.003 Processo de credenciamento de professor de pós-graduação. 

  036.02.01.004 Diário de classe 

  036.02.01.005 Certificado de participação de professor em banca de dissertação 

  036.02.01.006 Dossiê de processo seletivo para pós-graduação 

  036.02.01.007 Ementa da disciplina 

  036.02.01.008 Dossiê de curso de capacitação agropecuária 

  036.02.01.009 Dossiê de curso para capacitação em segurança alimentar 

Atividade:  036.02.02 Prestação de assistência técnica e  tecnológica em agropecuária, 
alimento e embalagem 

Documentos:  036.02.02.001 Expediente de execução de serviço em tecnologia agropecuária, de 
alimento e de embalagem 

  036.02.02.002 Expediente de assistência técnica à associação e cooperativa agropecuária 

Subfunção:  036.03 DEFESA SANITÁRIA ANIMAL E VEGETAL 

Atividade:  036.03.01 Gerenciamento das ações de defesa agropecuária 

Documentos:  036.03.01.001 Base de dados do sistema Gestão da Defesa Animal e Vegetal - GEDAVE 

Atividade:  036.03.02  Combate à praga e doença animal e vegetal 

Documentos:  036.03.02.001 Expediente de controle de praga e doença vegetal 

  036.03.02.002 Expediente de controle de foco de doença animal 

  036.03.02.003 Processo de cadastramento de Unidade Produtora - UP 

  036.03.02.004 Dossiê de campanha de vacinação  

  036.03.02.005 Dossiê de monitoramento de animal importado de país de risco 

  036.03.02.006 Processo de certificação voluntária de estabelecimento de criação livre ou 
monitorada de brucelose e tuberculose 

  036.03.02.007 Processo de certificação de núcleo de estabelecimento avícola de 
reprodução livre de salmoneloses e micoplasmoses  

  036.03.02.008 Ficha de cadastro e controle de abrigos de morcegos hematófogos 

considerando o Decreto 58.052/12, que regulamenta a Lei 
federal 12.527/11, que dispõe sobre acesso a informações e dá 
providências correlatas dentre as quais que os órgãos da Admi-
nistração Pública Estadual devem providenciar a elaboração de 
planos de classificação e tabelas de temporalidade de documen-
tos de suas atividades-fim;

considerando que a proposta do plano de classificação 
e tabela de temporalidade de documentos desta Secretaria, 
elaborada por sua Comissão de Avaliação de Documentos e 
Acesso em conjunto com o Centro de Gestão Documental, do 
Departamento de Gestão do Sistema de Arquivos do Estado de 
São Paulo, foi devidamente aprovada pela Unidade do Arquivo 
Público do Estado da Secretaria de Governo, após oitiva da d. 
Consultoria Jurídca (r. parecer 57/2017, exarado nos autos do 
processo SAA 15.035/2015)

considerando, finalmente, que, em atendimento ao Decreto 
29.838/89, a aludida proposta foi acolhida por esta Pasta, con-
forme publicações no D.O. de 8,11 e 12-04-2017,

Resolve:
Artigo 1º - Fica homologada a tabela de temporalidade de 

documentos das atividades-fim da Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento, anexa a esta resolução, nos termos do artigo 9º 
do Decreto 29.838/89.

Artigo 2º - Caberá à Comissão de Avaliação de Documen-
tos e Acesso, no desempenho de suas atividades, orientar a 
aplicação da tabela mencionada no artigo anterior às unidades 
da Pasta.

Artigo 3º - Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. (PSAA 15.035/2015)

Decisão do Secretário, de 7-4-2017
O Secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado de 

São Paulo,
Considerando tudo que consta nos Autos do Processo SAA 

15.035/2015, que consubstancia os trabalhos da Comissão de 
Avaliação de Documentos e Acesso da Secretaria de Agricul-
tura e Abastecimento concernentes ao levantamento setorial 
de avaliação de documentos, o exame dos valores histórico, 
administrativo, jurídico, contábil e outros de preservação de 
documentos de valor permanente, com a orientação técnica e 
acompanhamento efetuado pela Unidade do Arquivo Público do 
Estado, na condição de órgão central do Sistema de Arquivos do 
Estado de São Paulo – SAESP;

Considerando as disposições do Decreto 22.789, de 19-10-
1984, que institui o Sistema de Arquivos do Estado de São Paulo-
-SAESP e do Decreto 29.838, de 18-04-1989, que determinou 
a constituição de Comissões de Avaliação de Documentos de 
Arquivo;

Considerando as disposições do Decreto 48.897, de 27-08-
2004, que dispõe sobre os Arquivos Públicos, os documentos 
de arquivos e sua gestão, os Planos de Classificação, de Tabela 
de Temporalidade de Documentos da Administração Pública do 
Estado de São Paulo, e define normas para avaliação, guarda 
e eliminação de documentos de arquivo e dá providências 
correlatas; e

Considerando que as propostas de Plano de Classificação, 
de Tabela de Temporalidade de Documentos e de Índice de 
Documentos das Atividades-fim da Secretaria de Agricultura 
e Abastecimento, elaborados pela Comissão de Avaliação de 
Documentos e Acesso, instituída pela Resolução SAA 39, de 
17-11-2015 em parceria com o Centro de Gestão Documental 
do DG-SAESP, submetidos à análise da Consultoria Jurídica pelo 
Parecer 57/2017, foram encaminhados a Unidade do Arquivo 
Público do Estado de São Paulo e devidamente aprovados pelo 
Coordenador do órgão central do Sistema de Arquivos do Estado 
de São Paulo–SAESP, conforme folha 397, do PSAA 15.035/2015, 
atendendo o disposto no § 1º, do artigo 37, do Decreto 48.897, 
de 27-08-2004, resolve:

1. Aprovar as propostas de Plano de Classificação, de Tabela 
de Temporalidade e de Índice de Documentos das Atividades-Fim 
da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, constantes no 
Anexo I (fls. 364/395);

2. Publique-se no Diário Oficial do Estado de São Paulo, em 
cumprimento ao disposto no Decreto 29.839, de 18-04-1989, 
esta decisão e o mencionado neste documento de fls. 364/395 
(Processo SAA 15.035/2015).

O presente laudo tem validade DEFINITIVA a contar da data 
do diagnostico (JANEIRO/2015).

DEFERIDO, para fins de isenção de imposto de renda, que 
CLOVIS MIGLIORINI advogado, aposentado, é portador de pato-
logia diagnosticada em 17-03-2017, QUE ESTÁ PREVISTA no 
inciso XIV do artigo 6º da Lei 7713 de 22/12/88, alterado pelo 
artigo 47 da Lei 8541 de 23/12/92, com a redação dada pelo 
artigo 1º da Lei 11052 de 29-12-2004.

O presente laudo tem validade DEFINITIVA a contar da data 
do diagnostico (17/03/2017).

Indeferido:
ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA:
Mediante insuficiência de documentos INDEFIRO o pedido 

de Isenção de Imposto de Renda, formulado por JOAQUIM SOA-
RES DA SILVA, aposentado, por NÃO SE ENQUADRAR no inciso 
XIV do artigo 6º da Lei 7713 de 22/12/88, alterado pelo artigo 
47 da Lei 8541 de 23/12/92, com a redação dada pelo artigo 1º 
da Lei 11052 de 29-12-2004.

Mediante insuficiência de documentos INDEFIRO o pedido 
de Isenção de Imposto de Renda, formulado por MARIO COSTA 
SERAFIM, aposentado, por NÃO SE ENQUADRAR no inciso XIV 
do artigo 6º da Lei 7713 de 22/12/88, alterado pelo artigo 47 da 
Lei 8541 de 23/12/92, com a redação dada pelo artigo 1º da Lei 
11052 de 29-12-2004.

Indeferido:
APOSENTADORIA
O pedido de aposentadoria nos termos do artigo 8º, inciso 

II da lei 13.549/09 formulado pelo Dr. JOSE ASSIS MOURAO, 
por não preencher o requisito, Tempo de Contribuição para as 
Carteiras.

O pedido de aposentadoria nos termos do artigo 9º, inciso 
II da lei 13.549/09 formulado pelo Dr. IVETE RASCHKOVSKY, por 
não preencher o requisito, Tempo de Inscrição na Ordem dos 
Advogados do Brasil.

Indeferido:
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
A vista do Laudo Pericial 180/2017 de 07-04-2017, o pedido 

de Aposentadoria por Invalidez, formulado por PERSIO GARCIA 
CORREA, inscrito na Carteira de Previdência dos Advogados, por 
ser portador de patologia que o (a) não INVALIDA EM DEFINITI-
VO para exercer suas atividades profissionais, fica INDEFERIDO o 
pedido de acordo com o artigo 10º da lei 13.549/09.

 Retificação do D.O. de 20-04-2017
Onde se lê: Valor: R$ 154.000,00 para o exercício de 2017.
Leia-se: Valor: R$ 154.500,00 para o exercício de 2017.

 Agricultura e 
Abastecimento
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 Resolução SAA - 19, de 27-4-2017

Homologa a tabela de temporalidade de docu-
mentos das atividades-fim da Secretaria de 
Agricultura e Abastecimento

O Secretário de Agricultura e Abastecimento,
considerando que é dever do Poder Público promover 

a gestão de documentos de arquivo, bem como assegurar o 
acesso às informações neles contidas, de acordo com o § 2 º 
do artigo 216 da Constituição Federal e com o artigo 1º da Lei 
federal 8.159/91;

considerando as disposições do Decreto 22.789/84, que 
instituiu o Sistema de Arquivos do Estado de São Paulo – SAESP, 
e do Decreto 29.838/89, que determinou a instituição de Comis-
sões de Avaliação de Documentos de Arquivo nas Secretarias 
de Estado, e estabeleceu procedimentos para elaboração e 
oficialização de tabelas de temporalidade;

considerando as disposições do Decreto 48.897/04, que 
dispõe sobre os arquivos públicos, os documentos de arquivo e 
sua gestão, os planos de classificação e a tabela de temporali-
dade de documentos da Administração Pública do Estado de São 
Paulo, define normas para a avaliação, guarda e eliminação de 
documentos de arquivo e dá providencias correlatas;

ANEXO I

PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS DAS ATIVIDADES-FIM DA SECRETARIA DE ESTADO 
DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 

      
DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES 

      

036 GESTÃO DA POLÍTICA AGROPECUÁRIA (FUNÇÃO) 

Esta Função compreende a execução da política do Governo do Estado para as áreas de agricultura e 
abastecimento, através da realização de pesquisas científicas, tecnológicas e socioeconômicas, da prestação 
de assistência técnica à agropecuária, da promoção do desenvolvimento rural sustentável, além da execução 
de atividades de defesa sanitária animal e vegetal, através da fiscalização de insumos agropecuários e da 
inspeção sanitária e industrial de produtos de origem animal. Consiste também na promoção da integração 
entre o poder público e o setor produtivo dos agronegócios, do cooperativismo e do associativismo rural e no 
suprimento de insumos ao setor agropecuário. 

037 GESTÃO DA POLÍTICA DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR  (FUNÇÃO) 

Esta Função compreende a realização de atividades de fomento da segurança alimentar e nutricional 
sustentável em projetos de atendimento social. 

036.01 PROMOÇÃO DA PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA EM AGROPECUÁRIA (SUBFUNÇÃO) 
Esta Subfunção consiste na realização de pesquisas científicas, tecnológicas e socioeconômicas ligadas à 
atividade agropecuária, no desenvolvimento de tecnologia de produção animal, realização de exames 
laboratoriais, além do controle e distribuição de produtos imunobiológicos. 
 
036.02 CAPACITAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA À AGROPECUÁRIA (SUBFUNÇÃO) 
Esta Subfunção consiste na promoção de cursos de pós-graduação e de capacitação agropecuária, além da 
prestação de assistência técnica e tecnológica em agropecuária, alimento e embalagem. 
 
036.03 DEFESA SANITÁRIA ANIMAL E VEGETAL (SUBFUNÇÃO) 
Esta Subfunção consiste no gerenciamento das ações de defesa agropecuária e no combate a pragas e 
doenças animais e vegetais. 
 
036.04 CREDENCIAMENTO E CERTIFICAÇÃO DE ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS (SUBFUNÇÃO) 
Esta Subfunção consiste no cadastro e habilitação de profissionais, no registro de estabelecimentos do setor 
agropecuário e na certificação da produção de mudas e sementes, bem como no credenciamento de 
atividades agropecuárias para o controle da qualidade de produtos agrícolas, pecuários e agroindustriais. 
 
036.05 FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO AGROPECUÁRIO (SUBFUNÇÃO) 
Esta Subfunção consiste na fiscalização de atividades agropecuárias, no monitoramento de insumos e 
conservação do solo e na inspeção e fiscalização de eventos de concentração de animais. 
 
036.06  INCENTIVO AO FINANCIAMENTO DE CRÉDITO RURAL (SUBFUNÇÃO) 
Esta Subfunção consiste na orientação e incentivo ao produtor rural para a obtenção de crédito rural e seguro 
agrícola. 
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Atividade:  036.05.03 Inspeção e fiscalização de eventos de concentração de animais 

Documentos:  036.05.03.001 Processo de cadastro de entidade promotora de evento de concentração de 
animais 

  036.05.03.002 Processo de autorização de evento de concentração de animais 

Subfunção:  036.06 INCENTIVO AO FINANCIAMENTO DE CRÉDITO RURAL 

Atividade:  036.06.01 Orientação e incentivo ao produtor rural 

Documentos:  036.06.01.001 Processo de emissão de declaração de regularidade e funcionamento 
exclusivo do Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista – FEAP 

  036.06.01.002 Dossiê do produtor para acesso ao crédito rural e programa social 

  036.06.01.003 Laudo de vistoria de crédito rural e seguro agrícola  

  036.06.01.004 Proposta de crédito rural do Plano Simples de Crédito 

      

Função: 037 GESTÃO DA POLÍTICA DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR 

Subfunção:  037.00 Não há 

Atividade:  037.00.01  Fomento da segurança alimentar e nutricional sustentável 

Documentos:  037.00.01.001 Processo de adesão ao Sistema Nacional de Segurança Alimentar e 
Nutricional 

  037.00.01.002 Dossiê de elaboração de receita e cardápio 

  037.00.01.003 Ficha técnica de receita 

  037.00.01.004 Expediente de distribuição de sementes de hortaliças 

Subfunção:  036.04 CREDENCIAMENTO E CERTIFICAÇÃO DE ATIVIDADES 
AGROPECUÁRIAS 

Atividade:  036.04.01 Cadastro e habilitação de profissionais 

Documento:  036.04.01.001 Processo de cadastro e habilitação de médico veterinário junto ao Programa 
Estadual de Controle e Erradicação de Brucelose e Tuberculose 

Atividade:  036.04.02  Registro de estabelecimentos do setor agropecuário 

Documentos:  036.04.02.001 Processo de cadastro de material de propagação vegetativa 

  036.04.02.002 Processo de cadastro de viveiros e de depósitos de mudas 

  036.04.02.003 Processo de cadastro de estabelecimento industrial de manipulação e de 
colheita de frutos cítricos 

  036.04.02.004 Expediente de cadastro de propriedade detentora de animal importado de 
país de risco 

  036.04.02.005 Processo de registro de estabelecimento de produtos de origem animal 

  036.04.02.006 Processo de registro de estabelecimento avícola comercial  

  036.04.02.007 Processo de cadastro de estabelecimento de comércio de aves vivas 

Atividade:  036.04.03 Credenciamento de atividades agropecuárias para o controle da 
qualidade de produtos agrícolas, pecuários e agroindustriais 

Documentos:  036.04.03.001 Processo de credenciamento de certificadora 

  036.04.03.002 Processo de credenciamento de laboratório 

  036.04.03.003 Dossiê de credenciamento de empresas e produtores 

Atividade:  036.04.04 Certificação da produção de mudas e sementes  

Documentos:  036.04.04.003 Dossiê de registro de cultivar 

  036.04.04.004 Expediente de certificação de mudas e sementes 

  036.04.04.005 Expediente de autorização de multiplicação de mudas e sementes 

  036.04.04.006 Mapa de identificação de planta matriz 

Subfunção:  036.05 FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO AGROPECUÁRIO 

Atividade:  036.05.01 Fiscalização agropecuária 

Documentos:  036.05.01.001 Processo de apuração de infração à defesa vegetal e animal 

  036.05.01.002 Expediente de fiscalização em defesa vegetal e animal 

Atividade:  036.05.02 Monitoramento de insumos e conservação do solo 

Documentos:  036.05.02.001 Expediente de manifestação sobre o uso da queima controlada 

  036.05.02.002 Processo de registro de empresas que comercializam agrotóxicos e afins de 
uso agrícola 

  036.05.02.003 Expediente de cadastro de produto agrotóxico ou afim de uso agrícola 

 
  

 

ATIVIDADES DOCUMENTOS 

PRAZOS DE 
GUARDA 
(em anos) 

DESTINAÇÃO 

OBSERVAÇÕES 
Unidade 

Produtora 

Unidade 
com 

atribuições 
de Arquivo 

Eliminação Guarda 
Permanente 

036.01.01 
Realização de 
estudos e pesquisas 
técnico-científicas  

036.01.01.001 Processo de desenvolvimento de 
pesquisa científica vigência 20     

Portaria Capes n. 59/2013, Anexo II, item 19.1. A vigência esgota-se com a 
conclusão da pesquisa. Podem integrar esse processo: projeto de pesquisa, 
manifestação da autoridade competente, termo de outorga, relatórios parciais e 
finais, prestação de contas, quando houver, e demais documentos produzidos 
durante a execução da pesquisa. O documento é importante para a 
disseminação do conhecimento científico. 

036.01.01.002  
Base de dados do Sistema de 
Gerenciamento de Pesquisas - 
SGP 

vigência -     

O documento é importante para a preservação da memória institucional. Por 
tratar-se de base de dados de guarda permanente, rotineiramente deverão ser 
extraídas cópias de segurança a serem armazenadas em ambiente seguro e em 
local diferente e fisicamente distante do armazenamento do documento original, 
em conformidade com a Instrução Normativa APE/SAESP n. 01/2009. 

036.01.01.003  Artigo científico  vigência 1     A vigência esgota-se com a publicação do artigo. O documento é importante 
para a disseminação do conhecimento científico. 

036.01.02 Coleta de 
dados estatísticos 
agropecuários 

036.01.02.001  Questionário de levantamento 
estatístico do agronegócio 1 5      As informações do questionário constam da Base de dados de informações 

estatísticas do agronegócio.  

036.01.02.002  Base de dados de informações 
estatísticas do agronegócio vigência -     

O documento é importante para a preservação da memória institucional. Por 
tratar-se de base de dados de guarda permanente, rotineiramente deverão ser 
extraídas cópias de segurança a serem armazenadas em ambiente seguro e em 
local diferente e fisicamente distante do armazenamento do documento original, 
em conformidade com a Instrução Normativa APE/SAESP n. 01/2009.  

036.01.02.003 
Boletim diário de preços de 
produtos de origem animal e 
vegetal 

1 -     As informações do Boletim diário constam da Base de dados de informações 
estatísticas do agronegócio. 

036.01.02.004  
Base de dados do Levantamento 
Censitário das Unidades de 
Produção Agropecuária - LUPA  

vigência -     

O documento é importante para a preservação da memória institucional. Por 
tratar-se de base de dados de guarda permanente, rotineiramente deverão ser 
extraídas cópias de segurança a serem armazenadas em ambiente seguro e em 
local diferente e fisicamente distante do armazenamento do documento original, 
em conformidade com a Instrução Normativa APE/SAESP n. 01/2009. 

036.01.02.005 
Formulário do Levantamento 
Censitário das Unidades de 
Produção Agropecuária -  LUPA  

vigência 1     
A vigência esgota-se com o encerramento do censo. As informações do 
formulário constam da Base de dados do Levantamento Censitário das Unidades 
de Produção Agropecuária - LUPA. 

036.01.03 
Desenvolvimento de 
tecnologia de 
produção animal 

036.01.03.001 Ficha de registro genealógico do 
animal vigência 2     

Trata-se de registro da data de nascimento e de dados relativos à genealogia do 
animal. A vigência esgota-se com a morte ou a venda do animal. Por registrar a 
genealogia do animal, serve como fonte de pesquisa e de informação sobre o 
rebanho. 

036.01.03.002  Certificado de registro definitivo do 
animal vigência 3     A vigência esgota-se com a morte ou a venda do animal. 

036.01.03.003  Registro de nascimento do animal  vigência 1     A vigência esgota-se com a morte ou a venda do animal. O documento é 
importante para a disseminação do conhecimento científico. 
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036.01.03.004  Ficha individual do animal vigência 1     
Trata-se de registro de eventos sanitários (vacinação, tratamento de sáude 
etc) que acontecem com o animal. A vigência esgota-se com a morte ou a 
venda do animal.   O documento é importante para a disseminação do 
conhecimento científico. 

036.01.03.005  Ficha de manejo reprodutivo do 
animal  vigência 1     

Trata-se de registro relativo ao procedimento de reprodução (inseminação, 
partos, cobertura). A vigência esgota-se com a morte ou a venda do animal.  
O documento é importante para a disseminação do conhecimento científico. 

036.01.03.006  Ficha de controle da produção 
leiteira 3 2     O documento será eliminado, pois as informações são inseridas na Base de 

dados de gerenciamento de rebanhos 

036.01.03.007 Base de dados de gerenciamento 
de rebanhos vigência -     

Registra os dados da produção animal. O documento é importante para a 
preservação da memória institucional. Por tratar-se de base de dados de 
guarda permanente, rotineiramente deverão ser extraídas cópias de 
segurança a serem armazenadas em ambiente seguro e em local diferente 
e fisicamente distante do armazenamento do documento original, em 
conformidade com a Instrução Normativa APE/SAESP n. 01/2009.  

036.01.04 Controle 
de equipamento e 
análise laboratorial 

036.01.04.001  Registro de amostra laboratorial 1 5     
O registro da amostra laboratorial pode ser realizado em livro ou em 
documento eletrônico. O documento é importante para a preservação da 
memória institucional e para produção de conhecimento científico.  

036.01.04.002  Expediente de análise de 
amostra laboratorial vigência 7     

Decreto federal n. 20.910/1932, art. 1º; Instrução Normativa MAPA n. 
57/2013, art. 35, §2º. A vigência esgota-se com o recebimento do resultado 
pelo solicitante. Se o resultado der positivo, deve ser aberto o Expediente de 
controle de praga e doença vegetal ou Expediente de controle de foco de 
doença animal, dependendo do caso. 

036.01.04.003  Expediente de auditoria 
laboratorial vigência 5     

Decreto federal n. 20.910/1932, art. 1º. Instrução Normativa MAPA n. 
57/2013, art. 35, §2º. A vigência esgota-se com a efetivação do pagamento 
do serviço de auditoria. Podem integrar esse expediente: Pedido ou 
cronograma de auditoria, Plano de auditoria, Termo de confidencialidade, 
Lista de presença, Relatório de análise de documentos, Relatório de 
auditoria no laboratório, Parecer, Recibo de pagamento. 

036.01.04.004 Formulário de controle e 
calibração de balança 1 2     Trata-se de verificação da calibragem e uso da balança. 

036.01.04.005  
Formulário de análise de 
certificado de calibração de 
instrumentos e equipamentos 

vigência 1     A vigência esgota-se com a realização de uma nova calibração. 

036.01.04.006  Formulário de verificação de 
temperatura de equipamentos 2 5       

036.01.04.007  Relatório de não conformidade 3 3     Trata-se de auditoria interna das atividades laboratoriais que não estão em 
conformidade com a ISO 17025. 

036.01.05 Controle 
e distribuição de 
produtos 
imunobiológicos 

036.01.05.001  Processo de doação de produtos 
imunobiológicos vigência 2     A vigência esgota-se com o comprovante da entrega do produto. 

036.01.05.002  Guia de entrada de produtos 
imunobiológicos 4 -       

036.01.05.003 Guia de baixa de produtos 
imunobiológicos 4 -       

 

036.02 CAPACITAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA À AGROPECUÁRIA (SUBFUNÇÃO)       

036.02.01 Promoção de 
cursos de pós-
graduação e de 
capacitação 

036.02.01.001 Ata de sessão pública da defesa 
de tese 2 10     

Ata de sessão pública da defesa de tese, com os 
dados da banca dos professores e resumo da 
dissertação. 

036.02.01.002 Prontuário de aluno de pós-
graduação. vigência 60     

A vigência esgota-se com o rompimento do vínculo 
do aluno com a instituição. Trata-se de prontuário 
do aluno regular e do aluno especial. 

036.02.01.003 Processo de credencimento de 
professor de pós-graduação. vigência 2     

Regimento interno de pós-graduação em ciência e 
tecnologia de alimentos – ITAL/2015, art. 9º, § 4º. A 
vigência esgota-se com descredenciamento do 
professor. 

036.02.01.004 Diário de classe vigência 5     A vigência esgota-se com a conclusão da disciplina. 

036.02.01.005 
Certificado de participação de 
professor em banca de 
dissertação 

vigência 1     
Trata-se de cópia, pois o original é entregue ao 
docente. A vigência esgota-se com a entrega do 
certificado ao docente. 

036.02.01.006 Dossiê de processo seletivo para 
pós-graduação vigência 2     A vigência esgota-se com a publicação do resultado 

final do processo seletivo 

036.02.01.007 Ementa da disciplina vigência 2     A vigência esgota-se com o fim da disciplina ou com 
a atualização da ementa. 

036.02.01.008 Dossiê de curso de capacitação 
agropecuária vigência 5     A vigência esgota-se com a expedição do 

certificado. 

036.02.01.009 
Dossiê de curso para 
capacitação em segurança 
alimentar 

vigência 5     A vigência esgota-se com a conclusão do curso. 

036.02.02 Prestação de 
assistência técnica e  
tecnológica em 
agropecuária, alimento e 
embalagem 

036.02.02.001 

Expediente de execução de 
serviço em tecnologia 
agropecuária, de alimento e de 
embalagem 

vigência 5     
A vigência esgota-se com a entrega do serviço 
tecnológico ou relatório de ensaio ou com a emissão 
do laudo. 

036.02.02.002 
Expediente de assistência 
técnica à associação e 
cooperativa agropecuária 

vigência 5     A vigência esgota-se com a conclusão da 
assistência. 

036.03 DEFESA SANITÁRIA ANIMAL E VEGETAL 
(SUBFUNÇÃO) 

     

036.03.01 
Gerenciamento das 
ações de defesa 
agropecuária 

036.03.01.001 Base de dados do sistema Gestão da 
Defesa Animal e Vegetal - GEDAVE vigência -    

O documento é importante para a preservação da memória institucional. Por tratar-
se de base de dados de guarda permanente, rotineiramente deverão ser extraídas 
cópias de segurança a serem armazenadas em ambiente seguro e em local 
diferente e fisicamente distante do armazenamento do documento original, em 
conformidade com a Instrução Normativa APE/SAESP n. 01/2009. 

036.03.02 Combate à 
praga e doença 
animal e vegetal 

036.03.02.001 Expediente de controle de praga e 
doença vegetal vigência 5    

Decreto federal n. 20.910/1932, art. 1º; Decreto Estadual n. 45.211/2000; Instrução 
Normativa MAPA n. 52/2007; Instrução Normativa MAPA n. 41/2008. A vigência 
esgota-se com o efetivo controle de praga e doença.  

036.03.02.002 Expediente de controle de foco de 
doença animal vigência 5    

Decreto federal n. 20.910/1932, art. 1º; Decreto n. 45.781/2001. A vigência esgota-
se com o fim do foco ou com o laudo negativo da doença. Podem integrar esse 
expediente: Termo de interdição, Termo de Inspeção,Termo de Atividade Externa 
– TAE, Formulário de Investigação Inicial – Form-In, exames, diagnósticos, termo 
de sacrifício de animais com brucelose ou tuberculose, Termo de desinterdição, 
Resenha do animal, Formulário de Complementação – Form-Com, Formulário de 
Conclusão – Form-Con. 

036.03.02.003 Processo de cadastramento de Unidade 
Produtora - UP vigência 5     

Decreto federal n. 20.910/1932, art. 1º; Instrução Normativa MAPA n. 17/2005. 
Trata-se de adesão voluntária ao Sistema de Mitigação de Risco. A vigência 
esgota-se com o cancelamento do cadastro da Unidade Produtora. 

036.03.02.004 Dossiê de campanha de vacinação  vigência 3     

A vigência esgota-se com a finalização da campanha. Podem integrar esse dossiê: 
Relação de propriedades de maior risco de introdução da doença; Relatório de 
vacinação assistida por propriedade; Declaração de vacinação de rebanho 
assinada pelo produtor e pelo servidor; Termo de Atividade Externa - TAE. 

036.03.02.005 Dossiê de monitoramento de animal 
importado de país de risco vigência 2     

A vigência esgota-se com a morte do último animal importado da propriedade. 
Podem integrar esse dossiê: Termo de acompanhamento de animal importado de 
países de risco, Termo de sanidade de animal importado de países de risco. 

036.03.02.006 
Processo de certificação voluntária de 
estabelecimento de criação livre ou 
monitorada de brucelose e tuberculose 

vigência 5     
Decreto federal n. 20.910/1932, art. 1º; Instrução Normativa MAPA n. 06/2004. A 
vigência esgota-se com o encerramento das atividades do estabelecimento ou a 
pedido do produtor.  

036.03.02.007 
Processo de certificação de núcleo de 
estabelecimento avícola de reprodução 
livre de salmoneloses e micoplasmoses  

1 2     
Instrução Normativa MAPA n. 44/2001; Instrução Normativa MAPA n. 78/2003; 
Resolução SAA n. 54/2006. O documento deve ficar um ano na Unidade Produtora 
após seu encerramento com a emissão do certificado. 

036.03.02.008 Ficha de cadastro e controle de abrigos 
de morcegos hematófogos vigência 1    Resolução SAA - 1, de 17-1-2002. A vigência esgota-se quando o abrigo deixar de 

existir.  
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036.04 CREDENCIAMENTO E CERTIFICAÇÃO DE ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS 
(SUBFUNÇÃO) 

 

036.04.01 Cadastro e 
habilitação de 
profissionais 

036.04.01.001 

Processo de cadastro e habilitação de 
médico veterinário junto ao Programa 
Estadual de Controle e Erradicação de 
Brucelose e Tuberculose 

vigência 60    
Instrução Normativa MAPA n. 30/2006; Instrução Normativa MAPA n. 22/2013. A 
vigência esgota-se com o descadastramento ou desabilitação ou com o 
falecimento do médico veterinário.  

036.04.01.002 Dossiê de cadastro de pessoa física e 
jurídica e de propriedade agropecuária  1 12    

Decreto-Lei n. 2.848/1940, art. 109, III (Código Penal); Resolução SAA n. 
79/2012, art. 5º, § 1º; Portaria CDA n. 29/2013. Trata-se de cadastro no sistema 
Gestão da Defesa Animal e Vegetal GEDAVE de pessoas físicas, pessoas 
jurídicas e de propriedades. 

036.04.02 Registro de 
estabelecimentos do 
setor agropecuário 

036.04.02.001 Processo de cadastro de material de 
propagação vegetativa vigência 1   Decreto n. 45.211/2000; Portaria CDA 23/2005. A vigência esgota-se com o 

encerramento da produção do material de propagação vegetativa. 

036.04.02.002 Processo de cadastro de viveiros e de 
depósitos de mudas vigência 5   

Decreto federal n. 20.910/1932, art. 1º; Portaria CDA 05/2005; Portaria CDA 
04/2011. A vigência esgota-se com o encerramento da atividade do viveiro ou do 
depósito de mudas. 

036.04.02.003 

Processo de cadastro de 
estabelecimento industrial de 
manipulação e de colheita de frutos 
cítricos 

vigência 5   Decreto federal n. 20.910/1932, art. 1º; Decreto n. 45.211/2000; Resolução SAA 
n. 26/1998. A vigência esgota-se com o cadastro do estabelecimento. 

036.04.02.004 
Expediente de cadastro de propriedade 
detentora de animal importado de país 
de risco 

vigência 5   Decreto federal n. 20.910/1932, art. 1º. A vigência esgota-se com a morte do 
último animal importado da propriedade. 

036.04.02.005 Processo de registro de estabelecimento 
de produtos de origem animal vigência 12   Decreto-Lei n. 2.848/1940, art. 109, III (Código Penal); Resolução SAA-24/1994, 

arts. 3º ao 23. A vigência esgota-se com o cancelamento do registro. 

036.04.02.006 Processo de registro de estabelecimento 
avícola comercial vigência 2   

Instrução Normativa MAPA n. 59/2009; Instrução Normativa MAPA n. 56/2007; 
Portaria CDA n. 8/2010. A vigência esgota-se com o encerramento das atividades 
do estabelecimento.  

036.04.02.007 
Processo de cadastro de 
estabelecimento de comércio de aves 
vivas 

2 2   Resolução SAA n. 54/2006, art. 35. O documento deve ficar dois anos na 
Unidade Produtora após seu encerramento, que ocorre com o cadastro. 

036.04.02.008 
Processo de cadastro de 
estabelecimento comercial de produto e 
insumo veterinários 

vigência 5   
Decreto federal n. 20.910/1932, art. 1º; Decreto estadual n. 45.781/2001, arts. 41 
e 42; Resolução SAA n. 10/2002, arts. 7º ao 10. A vigência esgota-se com o 
encerramento da atividade 

036.04.03 
Credenciamento de 
atividades agropecuárias 
para o controle da 
qualidade de produtos 
agrícolas, pecuários e 
agroindustriais 

036.04.03.001 Processo de credenciamento de 
certificadora vigência 5   Decreto federal n. 20.910/1932, art. 1º. A vigência esgota-se com o cancelamento 

do credencimento. 

036.04.03.002 Processo de credenciamento de 
laboratório vigência 5   Decreto federal n. 20.910/1932, art. 1º. A vigência esgota-se com o cancelamento 

do credencimento. 

036.04.03.003 Dossiê de credenciamento de empresas 
e produtores vigência 5   Decreto federal n. 20.910/1932, art. 1º. A vigência esgota-se com o vencimento 

do Certificado de Conformidade de Produto. 

036.04.04 Certificação da 
produção de mudas e 
sementes  

036.04.04.001 Atestado de origem genética de mudas e 
sementes vigência -   A vigência esgota-se com o fim da existência do material atestado. O documento 

é importante para a disseminação de conhecimento científico. 

036.04.04.002 Dossiê de inscrição e cadastro no 
Sistema Nacional de Sementes e Mudas 5 15   

Lei federal n. 10.711/2003; Instrução Normativa MAPA n. 09/2005, item 5. Trata-
se de inscrição e cadastro de produtor, comerciante, beneficiados, embalador, 
armazenador de sementes e mudas. 

036.04.04.003 Dossiê de registro de cultivar vigência 5    

Lei federal n. 10.711/2003. Cultivar é a variedade de qualquer gênero ou espécie 
vegetal, que seja claramente distinguível de outras conhecidas por uma margem 
mínima de características descritas, pela denominação própria, homogeneidade, 
capacidade de se manter estável em gerações sucessivas, além de ser passível 
de utilização. A vigência esgota-se com o vencimento do Certificado Provisório 
de Proteção do registro de cultivar emitida pelo MAPA. 

036.04.04.004 Expediente de certificação de mudas e 
sementes vigência 5   Decreto n. 20.910/32, art. 1º. A vigência esgota-se com a emissão do certificado.  

036.04.04.005 Expediente de autorização de 
multiplicação de mudas e sementes vigência 5    Decreto n. 20.910/32, art. 1º. A vigência esgota-se com a emissão da 

autorização.  
036.04.04.006 Mapa de identificação de planta matriz vigência -    A vigência esgota-se com a produção de um novo mapa. 

 

036.05 FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO AGROPECUÁRIO (SUBFUNÇÃO)    

036.05.01 Fiscalização 
agropecuária 

036.05.01.001 Processo de apuração de infração à 
defesa vegetal e animal vigência 5 

  

 

Decreto federal n. 20.910/1932, art. 1º; Decreto estadual n. 45.211/2000, 
arts. 39 e 40; Decreto estadual n. 45.781/2001, arts. 53 a 55. A vigência 
esgota-se com o cumprimento das penalidades ou com o cancelamento 
do Auto de Infração. 

036.05.01.002 Expediente de fiscalização em defesa 
vegetal e animal vigência 2     

A vigência esgota-se com a elaboração do Termo de Atividade Externa – 
TAE. Se for constatada uma irregularidade, é elaborado o Auto de 
infração e autuado o Processo de apuração de infração à defesa vegetal 
e animal.  

036.05.02 
Monitoramento de 
insumos e 
conservação do solo 

036.05.02.001 Expediente de manifestação sobre o 
uso da queima controlada vigência 5     Decreto federal n. 20.910/1932, art. 1º; Portaria CDA – 20/2012. A 

vigência esgota-se com a expedição da manifestação.  

036.05.02.002 

Processo de registro de empresa de 
comercialização e prestação de 
serviço de aplicação de agrotóxico e 
afins 

vigência 5     Decreto federal n. 20.910/1932, art. 1º; Decreto federal n. 4.074/2002. A 
vigência esgota-se com o cancelamento do registro.  

036.05.02.003 Expediente de cadastro de produto 
agrotóxico e afins vigência 5     

Decreto federal n. 20.910/1932, art. 1º; Decreto federal n. 4.074/2002; 
Decreto Estadual n. 44.038/1999; Lei estadual n. 5.032/1986, art. 6º. A 
vigência esgota-se com o cancelamento do cadastro. 

036.05.03 Inspeção e 
fiscalização de eventos 
de concentração de 
animais 

036.05.03.001 
Processo de cadastro de entidade 
promotora de evento de concentração 
de animais 

2 12     

Decreto-Lei n. 2.848/1940, art. 109, III (Código Penal); Decreto n. 
45.781/2001, arts. 37 a 39. O encerramento do processo ocorre com o 
cadastro da entidade. Após seu encerramento deve ficar dois anos na 
Unidade Produtora. 

036.05.03.002 Processo de autorização de evento de 
concentração de animais vigência 12     

Decreto-Lei n. 2.848/1940, art. 109, III (Código Penal); Decreto n. 
45.781/2001, art. 31. A vigência esgota-se a comprovação do pagamento 
da taxa e recebimento do Relatório do evento.  

          
      

036.06 Incentivo ao financiamento de crédito rural 
(SUBFUNÇÃO) 

        

036.06.01 Orientação 
e incentivo ao 
produtor rural 

036.06.01.001 

Processo de emissão de 
declaração de regularidade e 
funcionamento exclusivo do 
Fundo de Expansão do 
Agronegócio Paulista – FEAP 

vigência 12     
Decreto-Lei n. 2.848/1940, art. 109, III (Código 
Penal). A vigência esgota-se com a emissão da 
declaração. 

036.06.01.002 
Dossiê do produtor para 
acesso ao crédito rural e 
programa social 

1 12     

Decreto-Lei n. 2.848/1940, art. 109, III (Código 
Penal); Lei n. 14.591/2011; Decreto n. 
57.755/2012; Portaria n. 21/2014; Portaria n. 
26/2014. 

036.06.01.003 Laudo de vistoria de crédito 
rural e seguro agrícola  1 -     Trata-se de cópia, pois o original foi entregue ao 

interessado. 

036.06.01.004 Proposta de crédito rural do 
Plano Simples de Crédito 1 -     Trata-se de cópia, pois o original foi entregue ao 

interessado. 

 

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste documento
quando visualizado diretamente no portal www.imprensaoficial.com.br
sexta-feira, 28 de abril de 2017 às 02:36:33.



28 – São Paulo, 127 (79) Diário Ofi cial Poder Executivo - Seção I sexta-feira, 28 de abril de 2017

Boletim diário de preços de produtos de origem animal e vegetal 036.01.02.003
Borbulhas por cultivar, Plano de produção anual de INTEGRA Processo de cadastro de material de propagação vegetativa 036.04.02.001
Borbulheira CBM-2, Termo de responsabilidade pela INTEGRA Processo de cadastro de material de propagação vegetativa 036.04.02.001
Borbulheira CBM-3, Plano técnico de produção de mudas para formação de INTEGRA Processo de cadastro de material de propagação vegetativa 036.04.02.001
Borbulheira CBM-6, Laudo de inspeção da INTEGRA Processo de cadastro de material de propagação vegetativa 036.04.02.001
Borbulheira CBM-8, Croqui das plantas da INTEGRA Processo de cadastro de material de propagação vegetativa 036.04.02.001
Brucelose e Tuberculose, Processo de cadastro e habilitação de médico veterinário junto ao Programa Estadual de Controle e Erradicação de 036.04.01.001
Brucelose e tuberculose, Processo de certificação voluntária de estabelecimento de criação livre ou monitorada de 036.03.02.006
Brucelose ou tuberculose, Termo de sacrifício de animais com INTEGRA Expediente de controle de foco de doença animal 036.03.02.002

C
Cadastramento de casas de embalagens de frutas cítricas USE Processo de cadastro de estabelecimentos industriais de manipulação e de colheita de frutos cítricos 036.04.02.003
Cadastramento de Unidade Produtora - UP, Processo de 036.03.02.003
Cadastramento pelo viveirista ou comerciante junto à Coordenadoria de Defesa Agropecuária - CDA, Requerimento de INTEGRA Processo de 
cadastro de viveiros e de depósitos de mudas 036.04.02.002
Cadastro CBM-1, Requerimento de INTEGRA Processo de cadastro de material de propagação vegetativa 036.04.02.001
Cadastro de depósito de mudas, Processo de USE Processo de cadastro de viveiros e de depósitos de mudas 036.04.02.002
Cadastro de entidade promotora de evento de concentração de animais, Processo de 036.05.03.001
Cadastro de estabelecimento comercial de produto e insumo veterinários, Processo de 036.04.02.008
Cadastro de estabelecimento de comércio de aves vivas, Processo de 036.04.02.007
Cadastro de estabelecimento industrial de manipulação e de colheita de frutos cítricos, Processo de 036.04.02.003
Cadastro de material de propagação vegetativa, Processo de 036.04.02.001
Cadastro de pessoa física e jurídica e de propriedade agropecuária, Dossiê de 036.04.01.002
Cadastro de produto agrotóxico e afins, Expediente de 036.05.02.003
Cadastro de produto agrotóxico e afins USE Processo de registro de empresa de comercialização e prestação de serviço de aplicação de agrotóxico e afins 036.05.02.002
Cadastro de promotora de evento, Processo de USE Processo de cadastro de entidade promotora de evento de concentração de animais 036.05.03.001
Cadastro de propriedade detentora de animal importado de país de risco, Expediente de 036.04.02.004
Cadastro de unidade de recebimento de embalagens vazias de agrotóxicos e afins - UREV USE Processo de registro de empresa de comercialização e
 prestação de serviço de aplicação de agrotóxico e afins 036.05.02.002
Cadastro de viveiros de mudas, Processo de USE Processo de cadastro de viveiros e de depósitos de mudas 036.04.02.002
Cadastro de viveiros e de depósitos de mudas cítricas, Processo de USE Processo de cadastro de viveiros e de depósitos de mudas 036.04.02.002
Cadastro de viveiros e de depósitos de mudas, Processo de 036.04.02.002
Cadastro do LUPA, Ficha de USE Formulário do Levantamento Censitário das Unidades de Produção Agropecuária - LUPA 036.01.0.005
Cadastro e controle de abrigos de morcegos hematófogos, Ficha de 036.03.02.008
Cadastro e habilitação de médico veterinário junto ao Programa Estadual de Controle e Erradicação de Brucelose e Tuberculose, Processo de 036.04.01.001
CADASTRO E HABILITAÇÃO DE PROFISSIONAIS 036.04.01
Cadastro no Sistema Nacional de Sementes e Mudas, Dossiê de inscrição e 036.04.04.002
Caderneta de Classe USE Diário de Classe 036.02.01.004
Caderno de registro de amostra USE Registro de amostra laboratorial 036.01.04.001
Calibração (USQ-REG), Análise crítica de certificados de USE Formulário de análise de certificado de calibração de instrumentos e equipamentos. 036.01.04.005
Calibração de balança, Formulário de controle e 036.01.04.004
Calibração de instrumentos e equipamentos, Formulário de análise de certificado de 036.01.04.005
Campanha de vacinação, Dossiê de 036.03.02.004
Campos, Requerimento para inscrição de INTEGRA Dossiê de inscrição e cadastro no Sistema Nacional de Sementes e Mudas 036.04.04.002
Cancro cítrico, Notificação de INTEGRA Expediente de controle de praga e doença vegetal 036.03.02.001
Cancro cítrico, Processo de erradicação do USE Expediente de controle de praga e doença vegetal 036.03.02.001
Capacitação agropecuária, Dossiê de curso de 036.02.01.008
CAPACITAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA À AGROPECUÁRIA 036.02
Capacitação em segurança alimentar, Dossiê de curso para 036.02.01.009
CAPACITAÇÃO, PROMOÇÃO DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO E DE 036.02.01
Cardápio, Dossiê de elaboração de receita e 037.00.01.002
Carta de notificação de deferimento do recurso INTEGRA Processo de apuração de infração vegetal e animal 036.05.01.001
Casas de embalagens de frutas cítricas, Cadastramento de USE Processo de cadastro de estabelecimentos industriais de manipulação e de colheita de frutos cítricos 036.04.02.003
CBM-1, Requerimento de cadastro INTEGRA Processo de cadastro de material de propagação vegetativa 036.04.02.001
CBM-2, Termo de responsabilidade pela borbulheira INTEGRA Processo de cadastro de material de propagação vegetativa 036.04.02.001
CBM-3, Plano técnico de produção de mudas para formação de borbulheira INTEGRA Processo de cadastro de material de propagação vegetativa 036.04.02.001
CBM-4, Laudo de vistoria INTEGRA Processo de cadastro de material de propagação vegetativa 036.04.02.001
CBM-5, Planilha de coleta de material para análise fitossanitária INTEGRA Processo de cadastro de material de propagação vegetativa 036.04.02.001
CBM-6, Laudo de inspeção da borbulheira INTEGRA Processo de cadastro de material de propagação vegetativa 036.04.02.001
CBM-7, Croqui das plantas e geoposicionamento do bloco INTEGRA Processo de cadastro de material de propagação vegetativa 036.04.02.001
CBM-8, Croqui das plantas da borbulheira INTEGRA Processo de cadastro de material de propagação vegetativa 036.04.02.001
CBM-9, Laudo de vistoria e inspeção da infraestrutura das plantas matrizes INTEGRA Processo de cadastro de material de propagação vegetativa 036.04.02.001
CERTIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO DE MUDAS E SEMENTES 036.04.04
CERTIFICAÇÃO DE ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS, CREDENCIAMENTO E 036.04
Certificação de mudas e sementes, Expediente de 036.04.04.004
Certificação de núcleo de estabelecimento avícola de reprodução livre de salmoneloses e micoplasmoses, Processo de 036.03.02.007
Certificação voluntária de estabelecimento de criação livre ou monitorada de brucelose e tuberculose, Processo de 036.03.02.006
Certificado de calibração de instrumentos e equipamentos, Formulário de análise de 036.01.04.005
Certificado de conformidade de produto INTEGRA Dossiê de credenciamento de empresas e produtores 036.04.03.003
Certificado de participação de professor em banca de dissertação 036.02.01.005
Certificado de registro de rótulos INTEGRA Processo de registro de estabelecimento de produtos de origem animal 036.04.02.005
Certificado de registro definitivo do animal 036.01.03.002
Certificado de sementes INTEGRA Expediente de certificação de mudas e sementes 036.04.04.004
Certificado fitossanitário de origem - CFO INTEGRA Base de dados do sistema Gestão da Defesa Animal e Vegetal - GEDAVE 036.03.01.001
Certificado fitossanitário de origem consolidado - CFOC INTEGRA Base de dados do sistema Gestão da Defesa Animal e Vegetal - GEDAVE 036.03.01.001
Certificado Provisório de Proteção INTEGRA Dossiê de registro de cultivar 036.04.04.003
Certificadora, Processo de credenciamento de 036.04.03.001
Certificadora, Termo de credenciamento de INTEGRA Processo de credenciamento de certificadora 036.04.03.001
Certificados de calibração (USQ-REG), Análise crítica de USE Formulário de análise de certificado de calibração de instrumentos e equipamentos. 036.01.04.005
CFO, Certificado fitossanitário de origem INTEGRA Base de dados do sistema Gestão da Defesa Animal e Vegetal - GEDAVE 036.03.01.001
CFOC, Certificado fitossanitário de origem consolidado INTEGRA Base de dados do sistema Gestão da Defesa Animal e Vegetal - GEDAVE 036.03.01.001
Classe, Diário de 036.02.01.004
COLETA DE DADOS ESTATÍSTICOS AGROPECUÁRIOS 036.01.02
Coleta de materiais, Ficha de INTEGRA Expediente de controle de praga e doença vegetal 036.03.02.001
Coleta de material para análise fitossanitária CBM-5, Planilha de INTEGRA Processo de cadastro de material de propagação vegetativa 036.04.02.001
Colheita de frutos cítricos, Processo de cadastro de estabelecimento industrial de manipulação e de 036.04.02.003
COMBATE À PRAGA E DOENÇA ANIMAL E VEGETAL 036.03.02
Comercial, Processo de registro de estabelecimento avícola 036.04.02.006
Comercialização e prestação de serviço de aplicação de agrotóxico e afins, Processo de registro de empresa de 036.05.02.002
Comerciante de agrotóxicos e afins, Registro de USE Processo de registro de empresa de comercialização e prestação de serviço de aplicação de agrotóxico e afins 036.05.02.002
Comerciante junto à Coordenadoria de Defesa Agropecuária - CDA, Requerimento de cadastramento pelo viveirista ou INTEGRA Processo de 
cadastro de viveiros e de depósitos de mudas 036.04.02.002
CONCENTRAÇÃO DE ANIMAIS, INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE EVENTOS DE 036.05.03
Concentração de animais, Processo de autorização de evento de 036.05.03.002
Concentração de animais, Processo de cadastro de entidade promotora de evento de 036.05.03.001
Conformidade da Atividade Agropecuária – DCAA, Declaração de INTEGRA Dossiê do produtor para acesso ao crédito rural e programa social 036.06.01.002
Conformidade de produto, Certificado de INTEGRA Dossiê de credenciamento de empresas e produtores 036.04.03.003
Conformidade para sementes não certificadas, Termo de INTEGRA Expediente de certificação de mudas e sementes 036.04.04.004
Conformidade, Relatório de não 036.01.04.007
CONSERVAÇÃO DO SOLO, MONITORAMENTO DE INSUMOS E 036.05.02
Construção, Memorial descritivo da INTEGRA Processo de registro de estabelecimento de produtos de origem animal 036.04.02.005
Contração de professor de pós graduação, Processo de USE Processo de credenciamento de professor de pós-graduação 036.02.01.003
Controle da produção leiteira, Ficha de 036.01.03.006
CONTROLE DA QUALIDADE DE PRODUTOS AGRÍCOLAS, PECUÁRIOS E AGROINDUSTRIAIS, CREDENCIAMENTO DE ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS PARA O 036.04.03
Controle de abrigos de morcegos hematófogos, Ficha de cadastro e 036.03.02.008
CONTROLE DE EQUIPAMENTO E ANÁLISE LABORATORIAL 036.01.04
Controle de foco de doença animal, Expediente de 036.03.02.002
Controle de foco de doença animal, Processo de USE Expediente de controle de foco de doença animal 036.03.02.002
Controle de praga e doença vegetal, Expediente de 036.03.02.001
Controle de pragas e doenças, Processo de USE Expediente de controle de praga e doença vegetal 036.03.02.001
Controle e calibração de balança, Formulário de 036.01.04.004
CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS IMUNOBIOLÓGICOS 036.01.05
Controle e Erradicação de Brucelose e Tuberculose, Processo de cadastro e habilitação de médico veterinário junto ao Programa Estadual de 036.04.01.001
Cooperativa agropecuária, Expediente de assistência técnica à associação e 036.02.02.002
CREDENCIAMENTO DE ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS PARA O CONTROLE DA QUALIDADE DE PRODUTOS AGRÍCOLAS, PECUÁRIOS E AGROINDUSTRIAIS 036.04.03
Credenciamento de certificadora, Processo de 036.04.03.001
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A
ABASTECIMENTO ALIMENTAR, GESTÃO DA POLÍTICA DE 037
Abrigos de morcegos hematófogos, Ficha de cadastro e controle de 036.03.02.008
AÇÕES DE DEFESA AGROPECUÁRIA, GERENCIAMENTO DAS 036.03.01
Adesão ao Sistema de Mitigação de Risco, Processo de USE Processo de cadastramento de unidade produtora - UP 036.03.02.003
Adesão ao Sistema de Mitigação de Risco, Termo de INTEGRA Processo de cadastramento de unidade produtora - UP 036.03.02.003
Adesão ao Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, Processo de 037.00.01.001
Adesão ao Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, Termo de INTEGRA Processo de adesão ao Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional 037.00.01.001
AGROINDUSTRIAIS, CREDENCIAMENTO DE ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS PARA O CONTROLE DA QUALIDADE DE PRODUTOS AGRÍCOLAS, PECUÁRIOS E 036.04.03
AGROPECUÁRIA, CAPACITAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA À 036.02
AGROPECUÁRIA, FISCALIZAÇÃO 036.05.01
AGROPECUÁRIA, GESTÃO DA POLÍTICA 036
AGROPECUÁRIA, PROMOÇÃO DA PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA EM 036.01
AGROPECUÁRIAS, CREDENCIAMENTO E CERTIFICAÇÃO DE ATIVIDADES 036.04
AGROPECUÁRIO, FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO 036.05
Agrotóxico e afins, Expediente de cadastro de produto 036.05.02.003
Agrotóxico e afins, Cadastro de produto USE Processo de registro de empresa de comercialização e prestação de serviço de aplicação de agrotóxico e afins 036.05.02.002
Agrotóxico e afins, Processo de registro de empresa de comercialização e prestação de serviço de aplicação de 036.05.02.002
Agrotóxico ou afim de uso agrícola, Dossiê de produto USE Expediente de cadastro de produto agrotóxico ou afim 036.05.02.003
Agrotóxicos e afins - UREV, Cadastro de unidade de recebimento de embalagens vazias de USE Processo de registro de empresa de comercialização e 
prestação de serviço de aplicação de agrotóxico e afins 036.05.02.002
Agrotóxicos e afins, Auto de infração de INTEGRA Processo de apuração de infração vegetal e animal 036.05.01.001
Agrotóxicos e afins, Processo de registro de empresa de USE Processo de registro de empresa de comercialização e prestação de serviço de aplicação de agrotóxico e afins 036.05.02.002
Agrotóxicos e afins, Registro de comerciante de USE Processo de registro de empresa de comercialização e prestação de serviço de aplicação de agrotóxico e afins 036.05.02.002
Agrotóxicos e afins, Registro de empresa prestadora de serviço na aplicação de USE Processo de registro de empresa de comercialização e prestação de serviço de 
aplicação de agrotóxico e afins 036.05.02.002
ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL, FOMENTO DA SEGURANÇA 037.00.01
ALIMENTAR, GESTÃO DA POLÍTICA DE ABASTECIMENTO 037
Alimento e de embalagem, Expediente de execução de serviço em tecnologia agropecuária, de 036.02.02.001
ALIMENTO E EMBALAGEM, PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E TECNOLÓGICA EM AGROPECUÁRIA, 036.02.02
Alimentos/embalagens, Expediente de execução de serviço em tecnologia de USE Expediente de execução de serviço em tecnologia agropecuária, de 
alimento e de embalagem 036.02.02.001
Aluno de pós-graduação, Prontuário de 036.02.01.002
Aluno especial de pós graduação, Prontuário de USE Prontuário de aluno de pós graduação 036.02.01.002
Amostra laboratorial, Expediente de análise de 036.01.04.002
Amostra laboratorial, Livro de registro de USE Registro de amostra laboratorial 036.01.04.001
Amostra laboratorial, Registro de 036.01.04.001
Amostra Oficial USE Expediente de análise de amostra 036.01.04.002
Amostra, Caderno de registro de USE Registro de amostra laboratorial 036.01.04.001
Amostra, Livro ata de registro de USE Registro de amostral laboratorial 036.01.04.001
Amostragem de semente, Termo de INTEGRA Expediente de análise de amostra laboratorial 036.01.04.002
Análise crítica de certificados de calibração (USQ-REG) USE Formulário de análise de certificado de calibração de instrumentos e equipamentos. 036.01.04.005
Análise de amostra laboratorial, Expediente de 036.01.04.002
Análise de certificado de calibração de instrumentos e equipamentos, Formulário de 036.01.04.005
Análise de mudas e sementes, Expediente de USE Expediente de análise de amostra laboratorial 036.01.04.002
Análise fitossanitária CBM-5, Planilha de coleta de material para INTEGRA Processo de cadastro de material de propagação vegetativa 036.04.02.001
ANÁLISE LABORATORIAL, CONTROLE DE EQUIPAMENTO E 036.05.03.001
Análise, Boletim de INTEGRA Expediente de análise de amostra laboratorial 036.01.04.002
Análise, Livro de registro de USE Registro de amostra laboratorial 036.01.04.001
Análise, Processo de USE Expediente de análise de amostra 036.01.04.002
Análise, Solicitação de INTEGRA Expediente de análise de amostra laboratorial 036.01.04.002
Análises físico-químicas, Livro de registro de USE Registro de amostra laboratorial 036.01.04.001
Animais com brucelose ou tuberculose, Termo de sacrifício de INTEGRA Expediente de controle de foco de doença animal 036.03.02.002
ANIMAL E VEGETAL, DEFESA SANITÁRIA 036.03
Animal importado de país de risco, Dossiê de monitoramento de 036.03.02.005
Animal importado de países de risco, Termo de acompanhamento de INTEGRA Dossiê de monitoramento de animal importado de país de risco 036.03.02.005
Animal importado de países de risco, Termo de sanidade de INTEGRA Dossiê de monitoramento de animal importado de país de risco 036.03.02.005
Animal, Atestado de óbito INTEGRA Processo de arrolamento de bens excedentes, inservíveis ou em desuso 004.02.05.002
Animal, Auto de infração USE Processo de apuração de infração vegetal e animal 036.05.01.001
Animal, Certificado de registro definitivo do 036.01.03.002
Animal, Expediente de execução de serviço em produção USE Expediente de execução de serviço em tecnologia agropecuária, de alimento e de embalagem 036.02.02.001
Animal, Ficha de manejo reprodutivo do 036.01.03.005
Animal, Ficha de registro genealógico do 036.01.03.001
Animal, Ficha individual do 036.01.03.004
Animal, Processo de pesquisa em produção USE Processo de desenvolvimento de pesquisa científica 036.01.01.001
Animal, Registro de nascimento do 036.01.03.003
Aplicação de agrotóxico e afins, Processo de registro de empresa de comercialização e prestação de serviço de 036.05.02.002
Aplicação de agrotóxicos e afins, Registro de empresa prestadora de serviço na USE Processo de registro de empresa de comercialização e prestação de 
serviço de aplicação de agrotóxico e afins 036.05.02.002
Apreensão de produtos vegetais, Termo de INTEGRA Processo de apuração de infração à defesa vegetal e animal 036.05.01.001
Apuração de infração à defesa vegetal e animal, Processo de 036.05.01.001
Artigo científico 036.01.01.003
ASSISTÊNCIA TÉCNICA À AGROPECUÁRIA, CAPACITAÇÃO E 036.02
Assistência técnica à associação e cooperativa agropecuária, Expediente de 036.02.02.002
ASSISTÊNCIA TÉCNICA E TECNOLÓGICA EM AGROPECUÁRIA, ALIMENTO E EMBALAGEM, PRESTAÇÃO DE 036.02.02
Associação e cooperativa agropecuária, Expediente de assistência técnica à 036.02.02.002
Ata de sessão pública da defesa de tese 036.02.01.001
Atendimento a mortalidade 10% em frangos de corte, Expediente de USE Expediente de controle de foco de doença animal 036.03.02.002
Atendimento a mortalidade em aves, Expediente de USE Expediente de controle de foco de doença animal 036.03.02.002
Atendimento às exigências sanitárias para a instalação de viveiros ou depósitos de mudas cítricas INTEGRA Processo de cadastro de viveiros e de depósitos de mudas 036.04.02.002
Atestado de óbito animal INTEGRA Processo de arrolamento de bens excedentes, inservíveis ou em desuso 004.02.05.002
Atestado de origem genética de mudas e sementes 036.04.04.001
Atividade Agropecuária – DCAA, Declaração de Conformidade da INTEGRA Dossiê do produtor para acesso ao crédito rural e programa social 036.06.01.002
Atividade Externa - TAE, Termo de INTEGRA Dossiê de campanha de vacinação 036.03.02.004
Atividade Externa - TAE, Termo de INTEGRA Expediente de controle de foco de doença animal 036.03.02.002
Atividade Externa - TAE, Termo de INTEGRA Expediente de controle de praga e doença vegetal 036.03.02.001
ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS PARA O CONTROLE DA QUALIDADE DE PRODUTOS AGRÍCOLAS, PECUÁRIOS E AGROINDUSTRIAIS, CREDENCIAMENTO DE 036.04.03
ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS, CREDENCIAMENTO E CERTIFICAÇÃO DE 036.04
Auditoria laboratorial, Expediente de 036.01.04.003
Auditoria, Relatório de USE Expediente de auditoria laboratorial 036.01.04.003
Auto de destruição de plantas cítricas INTEGRA Expediente de controle de praga e doença vegetal 036.03.02.001
Auto de infração animal INTEGRA Processo de apuração de infração vegetal e animal 036.05.01.001
Auto de infração de agrotóxicos e afins INTEGRA Processo de apuração de infração vegetal e animal 036.05.01.001
Auto de infração vegetal INTEGRA Processo de apuração de infração vegetal e animal 036.05.01.001
Auto de infração, Processo de USE Processo de apuração de infração vegetal e animal 036.05.01.001
Auto de interdição INTEGRA Expediente de controle de praga e doença vegetal 036.03.02.001
Autorização de evento de concentração de animais, Processo de 036.05.03.002
Autorização de multiplicação de mudas e sementes, Expediente de 036.04.04.005
Avaliação consolidada de curso INTEGRA Dossiê de curso de capacitação agropecuária 036.02.01.008
Aves vivas, Processo de cadastro de estabelecimento de comércio de 036.04.02.007
Aves, Expediente de atendimento a mortalidade em USE Expediente de controle de foco de doença animal 036.03.02.002
Aves, Expediente de síndrome respiratória ou neurológica das USE Expediente de controle de foco de doença animal 036.03.02.002
B 
Baixa de produtos imunobiológicos, Guia de 036.01.05.003
Balança, Formulário de controle e calibração de 036.01.04.004
Balança, Pasta de registro de uso da USE Formulário de controle e calibração de balança 036.01.04.004
Banca de dissertação, Certificado de participação de professor em 036.02.01.005
Base de dados de gerenciamento de rebanhos 036.01.03.007
Base de dados de informações estatísticas do agronegócio 036.01.02.002
Base de dados do Levantamento Censitário das Unidades de Produção Agropecuária - LUPA 036.01.02.004
Base de dados do Sistema de Gerenciamento de Pesquisas - SGP 036.01.01.002
Base de dados do Sistema Gestão da Defesa Animal e Vegetal - GEDAVE 036.03.01.001
Boletim de análise INTEGRA Expediente de análise de amostra laboratorial 036.01.04.002

 
037 GESTÃO DA POLÍTICA DE ABASTECIMENTO 
ALIMENTAR (FUNÇÃO) 

     

037.00 Não há (SUBFUNÇÃO)   

037.00.01 Fomento da 
segurança alimentar e 
nutricional sustentável 

037.00.01.001 

Processo de adesão ao 
Sistema Nacional de 
Segurança Alimentar e 
Nutricional 

 vigência 5     Lei federal n. 11.346/2006. A vigência esgota-se 
com a emissão do Termo de adesão. 

037.00.01.002 Dossiê de elaboração de 
receita e cardápio  vigência 5     A vigência esgota-se com a elaboração da Ficha 

técnica nutricional. 

037.00.01.003 Ficha técnica de receita 10 10     O documento é importante para a preservação 
da memória institucional.  

037.00.01.004 Expediente de distribuição de 
sementes  vigência 5     A vigência esgota-se com a emissão do recibo 

de entrega das sementes 

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste documento
quando visualizado diretamente no portal www.imprensaoficial.com.br
sexta-feira, 28 de abril de 2017 às 02:36:33.



sexta-feira, 28 de abril de 2017 Diário Ofi cial Poder Executivo - Seção I São Paulo, 127 (79) – 29

Expediente de cadastro de produto agrotóxico e afins 036.05.02.003
Expediente de cadastro de propriedade detentora de animal importado de país de risco 036.04.02.004
Expediente de certificação de mudas e sementes 036.04.04.004
Expediente de controle de foco de doença animal 036.03.02.002
Expediente de controle de praga e doença vegetal 036.03.02.001
Expediente de credenciamento de docente em programa de pós-graduação USE Processo de credenciamento de professor de pós-graduação. 036.02.01.003
Expediente de distribuição de sementes 037.00.01.004
Expediente de execução de serviço em produção animal USE Expediente de execução de serviço em tecnologia agropecuária, de alimento e de embalagem 036.02.02.001
Expediente de execução de serviço em tecnologia agropecuária, de alimento e de embalagem 036.02.02.001
Expediente de execução de serviço em tecnologia de alimentos/embalagens USE Expediente de execução de serviço em tecnologia agropecuária, 
de alimento e de embalagem 036.02.02.001
Expediente de fiscalização em defesa vegetal e animal 036.05.01.002
Expediente de manifestação sobre o uso da queima controlada 036.05.02.001
Expediente de repasse de sementes USE Expediente de doação de sementes 036.01.04.001
Expediente de síndrome respiratória ou neurológica das aves USE Expediente de controle de foco de doença animal 036.03.02.002
Exportadoras, Registro de empresas, fabricantes, formuladoras, manipuladoras, importadoras, USE Processo de registro de empresa de comercialização e 
prestação de serviço de aplicação de agrotóxico e afins 036.05.02.002

F
Fabricantes, formuladoras, manipuladoras, importadoras, exportadoras, Registro de empresas, USE Processo de registro de empresa de comercialização e 
prestação de serviço de aplicação de agrotóxico e afins 036.05.02.002
FEAP (Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista) - DAF, Declaração de Aptidão ao INTEGRA Dossiê do produtor para acesso ao crédito rural e programa social 036.06.01.002
FEAP, Processo de emissão de declaração de regularidade e funcionamento exclusivo do Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista - 036.06.01.001
Ficha de cadastro do LUPA USE Formulário do Levantamento Censitário das Unidades de Produção Agropecuária - LUPA 036.01.0.005
Ficha de cadastro e controle de abrigos de morcegos hematófogos 036.03.02.008
Ficha de coleta de materiais INTEGRA Expediente de controle de praga e doença vegetal 036.03.02.001
Ficha de controle da produção leiteira 036.01.03.006
Ficha de manejo reprodutivo do animal 036.01.03.005
Ficha de registro genealógico do animal 036.01.03.001
Ficha de solicitação de análise com amostra USE Expediente de análise de amostra laboratorial 036.01.04.002
Ficha individual da vaca USE Ficha de registro genealógico do animal 036.01.03.001
Ficha individual do animal 036.01.03.004
Ficha técnica de receita 037.00.01.003
FINANCIAMENTO DE CRÉDITO RURAL, INCENTIVO AO 036.06
FISCALIZAÇÃO AGROPECUÁRIA 036.05.01
FISCALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CONCENTRAÇÃO DE ANIMAIS, INSPEÇÃO E 036.05.03
FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO AGROPECUÁRIO 036.05
Fiscalização em defesa vegetal e animal, Expediente de 036.05.01.002
Físico-químicas, Livro de registro de análises USE Registro de amostra laboratorial 036.01.04.001
Fitossanitária CBM-5, Planilha de coleta de material para análise INTEGRA Processo de cadastro de material de propagação vegetativa 036.04.02.001
Foco de doença animal, Expediente de controle de 036.03.02.002
Foco de doença animal, Processo de controle de USE Expediente de controle de foco de doença animal 036.03.02.002
FOMENTO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL 037.00.01
Formação de borbulheira CBM-3, Plano técnico de produção de mudas para INTEGRA Processo de cadastro de material de propagação vegetativa 036.04.02.001
Form-Com, Formulário de complementação INTEGRA Expediente de controle de foco de doença animal 036.03.02.002
Form-Com, Formulário de conclusão INTEGRA Expediente de controle de foco de doença animal 036.03.02.002
Form-In, Formulário de investigação inicial INTEGRA Expediente de controle de foco de doença animal 036.03.02.002
Formuladoras, manipuladoras, importadoras, exportadoras, Registro de empresas, fabricantes, USE Processo de registro de empresa de comercialização e 
prestação de serviço de aplicação de agrotóxico e afins 036.05.02.002
Formulário de análise de certificado de calibração de instrumentos e equipamentos 036.01.04.005
Formulário de complementação – Form-Com INTEGRA Expediente de controle de foco de doença animal 036.03.02.002
Formulário de conclusão – Form-Con INTEGRA Expediente de controle de foco de doença animal 036.03.02.002
Formulário de controle e calibração de balança 036.01.04.004
Formulário de investigação inicial – Form-In INTEGRA Expediente de controle de foco de doença animal 036.03.02.002
Formulário de verificação de temperatura de equipamentos 036.01.04.006
Formulário do Levantamento Censitário das Unidades de Produção Agropecuária - LUPA 036.01.02.005
Formulários de inscrição INTEGRA Dossiê de processo seletivo para pós graduação 036.02.01.006
Frangos de corte, Expediente de atendimento a mortalidade 10% em USE Expediente de controle de foco de doença animal 036.03.02.002
Frutas cítricas, Cadastramento de casas de embalagens de USE Processo de cadastro de estabelecimentos industriais de manipulação e de colheita de frutos cítricos 036.04.02.003
Frutos cítricos, Processo de cadastro de estabelecimento industrial de manipulação e de colheita de 036.04.02.003
Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista - DAF, Declaração de Aptidão ao FEAP INTEGRA Dossiê do produtor para acesso ao crédito rural e programa social 036.06.01.002
Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista – FEAP, Processo de emissão de declaração de regularidade e funcionamento exclusivo do 036.06.01.001

G
GEDAVE, Base de dados do sistema Gestão da Defesa Animal e Vegetal 036.03.01.001
Geoposicionamento do bloco CBM-7, Croqui das plantas e INTEGRA Processo de cadastro de material de propagação vegetativa 036.04.02.001
GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DE DEFESA AGROPECUÁRIA 036.03.01
Gerenciamento de rebanhos, Base de dados de 036.01.03.007
Gestão da Defesa Animal e Vegetal - GEDAVE, Base de dados do sistema 036.03.01.001
GESTÃO DA POLÍTICA AGROPECUÁRIA 036
GESTÃO DA POLÍTICA DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR 037
GTA, Guia de trânsito animal INTEGRA Base de dados do sistema Gestão da Defesa Animal e Vegetal - GEDAVE 036.03.01.001
Guia de baixa de produtos imunobiológicos 036.01.05.003
Guia de entrada de produtos imunobiológicos 036.01.05.002
Guia de trânsito animal - GTA INTEGRA Base de dados do sistema Gestão da Defesa Animal e Vegetal - GEDAVE 036.03.01.001

H
Habilitação de médico veterinário junto ao Programa Estadual de Controle e Erradicação de Brucelose e Tuberculose, Processo de cadastro e 036.04.01.001
HABILITAÇÃO DE PROFISSIONAIS, CADASTRO E 036.04.01
Habilitação para o signatário requerer e assumir responsabilidades por empresa, Documento de INTEGRA Processo de cadastro de viveiros e de depósitos de mudas 036.04.02.002
Hematófogos, Ficha de cadastro e controle de abrigos de morcegos 036.03.02.008

I
Importado de país de risco, Dossiê de monitoramento de animal 036.03.02.005
Importado de países de risco, Termo de acompanhamento de animal INTEGRA Dossiê de monitoramento de animal importado de país de risco 036.03.02.005
Importado de países de risco, Termo de sanidade de animal INTEGRA Dossiê de monitoramento de animal importado de país de risco 036.03.02.005
Importadoras, exportadoras, Registro de empresas, fabricantes, formuladoras, manipuladoras, USE Processo de registro de empresa de comercialização e
prestação de serviço de aplicação de agrotóxico e afins 036.05.02.002
Imposição de multa, Notificação de INTEGRA Processo de apuração de infração vegetal e animal 036.05.01.001
Imposição de penalidade, Notificação de INTEGRA Processo de apuração de infração vegetal e animal 036.05.01.001
IMUNOBIOLÓGICOS, CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS 036.01.05
Imunobiológicos, Guia de baixa de produtos 036.01.05.003
Imunobiológicos, Guia de entrada de produtos 036.01.05.002
Imunobiológicos, Processo de doação de produtos 036.01.05.001
INCENTIVO AO FINANCIAMENTO DE CRÉDITO RURAL 036.06
INCENTIVO AO PRODUTOR RURAL, ORIENTAÇÃO E 036.06.01
Indeferimento do recurso, Notificação de INTEGRA Processo de apuração de infração vegetal e animal 036.05.01.001
Informação do resultado INTEGRA Expediente de análise de amostra laboratorial 036.01.04.002
Informações estatísticas do agronegócio, Base de dados de 036.01.02.002
Informativo de resultados INTEGRA Expediente de análise de amostra laboratorial 036.01.04.002
Infração à defesa vegetal e animal, Processo de apuração de 036.05.01.001
Infração animal, Auto de USE Processo de apuração de infração vegetal e animal 036.05.01.001
Infração de agrotóxicos e afins, Auto de INTEGRA Processo de apuração de infração vegetal e animal 036.05.01.001
Infração vegetal, Auto de USE Processo de apuração de infração vegetal e animal 036.05.01.001
Infração, Processos de Auto de USE Processo de apuração de infração vegetal e animal 036.05.01.001
Infraestrutura das plantas matrizes CBM-9, Laudo de vistoria e inspeção da INTEGRA Processo de cadastro de material de propagação vegetativa 036.04.02.001
Inscrição de campos, Requerimento para INTEGRA Dossiê de inscrição e cadastro no Sistema Nacional de Sementes e Mudas 036.04.04.002
Inscrição e cadastro no Sistema Nacional de Sementes e Mudas, Dossiê de 036.04.04.002
Inspeção da borbulheira, Laudo de CBM-6 INTEGRA Processo de cadastro de material de propagação vegetativa 036.04.02.001
Inspeção da infraestrutura das plantas matrizes CBM-9, Laudo de vistoria e INTEGRA Processo de cadastro de material de propagação vegetativa 036.04.02.001
INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE EVENTOS DE CONCENTRAÇÃO DE ANIMAIS 036.05.03
Inspeção, Termo de INTEGRA Expediente de controle de foco de doença animal 036.03.02.002
Inspeção, Termo de INTEGRA Expediente de fiscalização em defesa vegetal e animal 036.05.01.002
Instrumentos e equipamentos, Formulário de análise de certificado de calibração de 036.01.04.005
Insumo veterinários, Processo de cadastro de estabelecimento comercial de produto e 036.04.02.008
INSUMOS E CONSERVAÇÃO DO SOLO, MONITORAMENTO DE 036.05.02
Interdição, Auto de INTEGRA Expediente de controle de praga e doença vegetal 036.03.02.001
Interdição, Termo de INTEGRA Expediente de controle de foco de doença animal 036.03.02.002
Investigação inicial – Form-In, Formulário de INTEGRA Expediente de controle de foco de doença animal 036.03.02.002

L
Laboratorial, Expediente de análise de amostra 036.01.04.002
Laboratorial, Expediente de auditoria 036.01.04.003
Laboratorial, Registro de amostra 036.01.04.001
Laboratório, Processo de credenciamento de 036.04.03.002
Laboratório, Termo de credenciamento de INTEGRA Processo de credenciamento de laboratório 036.04.03.002
Laudo da infraestrutura do depósito realizado pelo responsável pela fiscalização da CDA INTEGRA Processo de cadastro de viveiros e de depósitos de mudas 036.04.02.002
Laudo da infraestrutura do viveiro com parecer do responsável pela fiscalização da CDA INTEGRA Processo de cadastro de viveiros e de depósitos de mudas 036.04.02.002
Laudo de inspeção da borbulheira CBM-6 INTEGRA Processo de cadastro de material de propagação vegetativa 036.04.02.001
Laudo de reinspeção INTEGRA Expediente de controle de praga e doença vegetal 036.03.02.001
Laudo de vistoria CBM-4 INTEGRA Processo de cadastro de material de propagação vegetativa 036.04.02.001
Laudo de vistoria de crédito rural e seguro agrícola 036.06.01.003
Laudo de vistoria e inspeção da infraestrutura das plantas matrizes CBM-9 INTEGRA Processo de cadastro de material de propagação vegetativa 036.04.02.001
Levantamento Censitário das Unidades de Produção Agropecuária - LUPA, Formulário de 036.01.02.005
Levantamento Censitário das Unidades de Produção Agropecuária - LUPA, Base de dados do 036.01.02.004
Levantamento estatístico do agronegócio, Questionário de 036.01.02.001
Livro ata de registro de amostra USE Registro de amostral laboratorial 036.01.04.001
Livro de registro de amostra laboratorial USE Registro de amostra laboratorial 036.01.04.001
Livro de registro de análise USE Registro de amostra laboratorial 036.01.04.001
Livro de registro de análises físico-químicas USE Registro de amostra laboratorial 036.01.04.001
Livro de registro de nascimento do animal USE Registro de nascimento do animal 036.01.03.003
LUPA, Base de dados do Levantamento Censitário das Unidades de Produção Agropecuária - 036.01.02.004
LUPA, Ficha de cadastro do USE Formulário do Levantamento Censitário das Unidades de Produção Agropecuária - LUPA 036.01.0.005
LUPA, Formulário do Levantamento Censitário das Unidades de Produção Agropecuária 036.01.02.005

Credenciamento de certificadora, Termo de INTEGRA Processo de credenciamento de certificadora 036.04.03.001
Credenciamento de empresas e produtores, Dossiê de 036.04.03.003
Credenciamento de laboratório, Processo de 036.04.03.002
Credenciamento de laboratório, Termo de INTEGRA Processo de credenciamento de laboratório 036.04.03.002
CREDENCIAMENTO E CERTIFICAÇÃO DE ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS 036.04
credenciamento de professor de pós-graduação, Processo de 036.02.01.003
Crédito rural do Plano Simples de Crédito, Proposta de 036.06.01.004
Crédito rural e programa social, Dossiê do produtor para acesso ao 036.06.01.002
Crédito rural e seguro agrícola, Laudo de vistoria de 036.06.01.003
CRÉDITO RURAL, INCENTIVO AO FINANCIAMENTO DE 036.06
Crédito, Proposta de crédito rural do Plano Simples de 036.06.01.004
Criação livre ou monitorada de brucelose e tuberculose, Processo de certificação voluntária de estabelecimento de 036.03.02.006
Croqui das plantas da borbulheira CBM-8 INTEGRA Processo de cadastro de material de propagação vegetativa 036.04.02.001
Croqui das plantas e geoposicionamento do bloco CBM-7 INTEGRA Processo de cadastro de material de propagação vegetativa 036.04.02.001
Cultivar, Dossiê de registro de 036.04.04.003
Cultivar, Plano de produção anual de borbulhas por INTEGRA Processo de cadastro de material de propagação vegetativa 036.04.02.001
Currículo para seleção de alunos para pós graduação INTEGRA Dossiê de processo seletivo para pós graduação 036.02.01.006
Curso de capacitação agropecuária, Dossiê de 036.02.01.008
Curso para capacitação em segurança alimentar, Dossiê de 036.02.01.009
Curso, Avaliação consolidada de INTEGRA Dossiê de curso de capacitação agropecuária 036.02.01.008
Curso, Programa de USE Ementa da disciplina 036.02.01.007
Curso, Relatório de USE Dossiê de curso de capacitação agropecuária 036.02.01.008
CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO E DE CAPACITAÇÃO, PROMOÇÃO DE 036.02.01

D
DADOS ESTATÍSTICOS AGROPECUÁRIOS, COLETA DE 036.01.02
DAF, Declaração de Aptidão ao FEAP (Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista) - INTEGRA Dossiê do produtor para acesso ao crédito rural e programa social 036.06.01.002
DAP, Declaração de Aptidão ao PRONAF (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar) INTEGRA Dossiê do produtor para acesso ao 
crédito rural e programa social 036.06.01.002
DCAA, Declaração de Conformidade da Atividade Agropecuária INTEGRA Dossiê do produtor para acesso ao crédito rural e programa social 036.06.01.002
DCONP, Declaração de Conformidade ao PPAIS (Programa Paulista da Agricultura de Interesse Social) INTEGRA Dossiê do produtor para acesso ao 
crédito rural e programa social 036.06.01.002
Declaração de Aptidão ao FEAP (Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista) - DAF INTEGRA Dossiê do produtor para acesso ao crédito rural e programa social 036.06.01.002
Declaração de Aptidão ao PRONAF (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar) – DAP INTEGRA Dossiê do produtor para acesso ao 
crédito rural e programa social 036.06.01.002
Declaração de Conformidade ao PPAIS (Programa Paulista da Agricultura de Interesse Social) - DCONP INTEGRA Dossiê do produtor para acesso ao 
crédito rural e programa social 036.06.01.002
Declaração de Conformidade da Atividade Agropecuária – DCAA INTEGRA Dossiê do produtor para acesso ao crédito rural e programa social 036.06.01.002
Declaração de regularidade e funcionamento exclusivo do Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista – FEAP, Processo de emissão de 036.06.01.001
Declaração de vacinação de rebanho assinada pelo produtor e pelo servidor INTEGRA Dossiê de campanha de vacinação 036.03.02.004
Deferimento do recurso, Carta de notificação de INTEGRA Processo de apuração de infração vegetal e animal 036.05.01.001
DEFESA AGROPECUÁRIA, GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DE 036.03.01
Defesa Animal e Vegetal - GEDAVE, Base de dados do sistema Gestão da 036.03.01.001
Defesa de tese, Ata de sessão pública da 036.02.01.001
DEFESA SANITÁRIA ANIMAL E VEGETAL 036.03
Defesa vegetal e animal, Expediente de fiscalização em 036.05.01.002
Defesa vegetal e animal, Processo de apuração de infração à 036.05.01.001
Depósito de mudas, Processo de cadastro de USE Processo de cadastro de viveiros e de depósitos de mudas 036.04.02.002
Depósitos de mudas cítricas, Atendimento às exigências sanitárias para a instalação de viveiros ou INTEGRA Processo de cadastro de viveiros e de depósitos de mudas 036.04.02.002
Depósitos de mudas cítricas, Processo de cadastro de viveiros e de USE Processo de cadastro de viveiros e de depósitos de mudas 036.04.02.002
Depósitos de mudas, Processo de cadastro de viveiros e de 036.04.02.002
Descritivo da construção, Memorial INTEGRA Processo de registro de estabelecimento de produtos de origem animal 036.04.02.005
Desenvolvimento de pesquisa científica, Processo de 036.01.01.001
DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DE PRODUÇÃO ANIMAL 036.01.03
Desinterdição, Termo de INTEGRA Expediente de controle de foco de doença animal 036.03.02.002
Destruição de plantas cítricas, Auto de INTEGRA Expediente de controle de praga e doença vegetal 036.03.02.001
Diagnóstico Referencial USE Expediente de análise de amostra 036.01.04.002
Diário de classe 036.02.01.004
Disciplina, Ementa da 036.02.01.007
Dissertação, Certificado de participação de professor em banca de 036.02.01.005
DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS IMUNOBIOLÓGICOS, CONTROLE E 036.01.05
Distribuição de sementes, Expediente de 037.00.01.004
Doação de produtos imunobiológicos, Processo de 036.01.05.001
Docente em programa de pós-graduação, Expediente de credenciamento de USE Processo de credenciamento de professor de pós-graduação. 036.02.01.003
Documento de habilitação para o signatário requerer e assumir responsabilidades por empresa INTEGRA Processo de cadastro de viveiros e de depósitos de mudas 036.04.02.002
DOENÇA ANIMAL E VEGETAL, COMBATE À PRAGA E 036.03.02
Doença animal, Expediente de controle de foco de 036.03.02.002
Doença animal, Processo de controle de foco de USE Expediente de controle de foco de doença animal 036.03.02.002
Doença vegetal, Expediente de controle de praga e 036.03.02.001
Doença, Relação de propriedades de maior risco de introdução da INTEGRA Dossiê de campanha de vacinação 036.03.02.004
Doenças de animais, Processo de erradicação e monitoramento de pragas e USE Expediente de controle de foco de doença animal 036.03.02.002
Doenças de vegetais, Processo de erradicação e monitoramento de pragas e USE Expediente de controle de praga e doença vegetal 036.03.02.001
Doenças, Processo de controle de pragas e USE Expediente de controle de praga e doença vegetal 036.03.02.001
Dossiê de cadastro de pessoa física e jurídica e de propriedade agropecuária 036.04.01.002
Dossiê de campanha de vacinação 036.03.02.004
Dossiê de credenciamento de empresas e produtores 036.04.03.003
Dossiê de curso de capacitação agropecuária 036.02.01.008
Dossiê de curso para capacitação em segurança alimentar 036.02.01.009
Dossiê de elaboração de receita e cardápio 037.00.01.002
Dossiê de inscrição e cadastro no Sistema Nacional de Sementes e Mudas 036.04.04.002
Dossiê de monitoramento de animal importado de país de risco 036.03.02.005
Dossiê de processo seletivo para pós-graduação 036.02.01.006
Dossiê de produto agrotóxico ou afim de uso agrícola USE Expediente de cadastro de produto agrotóxico ou afim 036.05.02.003
Dossiê de registro de cultivar 036.04.04.003
Dossiê do produtor para acesso ao crédito rural e programa social 036.06.01.002

E
Edital do resultado final da seleção de alunos para pós graduação INTEGRA Dossiê de processo seletivo para pós graduação 036.02.01.006
Edital para seleção de alunos para o curso de mestrado, INTEGRA Dossiê de processo seletivo para pós graduação 036.02.01.006
Embalagem, Expediente de execução de serviço em tecnologia agropecuária, de alimento e de 036.02.02.001
EMBALAGEM, PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E TECNOLÓGICA EM AGROPECUÁRIA, ALIMENTO E 036.02.02
Embalagens de frutas cítricas, Cadastramento de casas de USE Processo de cadastro de estabelecimentos industriais de manipulação e de colheita de frutos cítricos 036.04.02.003
Embalagens vazias de agrotóxicos e afins - UREV, Cadastro de unidade de recebimento de USE Processo de registro de empresa de comercialização e 
prestação de serviço de aplicação de agrotóxico e afins 036.05.02.002
Embalagens, Expediente de execução de serviço em tecnologia de alimentos/, USE Expediente de execução de serviço em tecnologia agropecuária, de 
alimento e de embalagem 036.02.02.001
Ementa da disciplina 036.02.01.007
Emissão de declaração de regularidade e funcionamento exclusivo do Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista – FEAP, Processo de 036.06.01.001
Empresa de agrotóxicos e afins, Processo de registro de USE Processo de registro de empresa de comercialização e prestação de serviço de aplicação de agrotóxico e afins 036.05.02.002
Empresa de comercialização e prestação de serviço de aplicação de agrotóxico e afins, Processo de registro de 036.05.02.002
Empresa prestadora de serviço na aplicação de agrotóxicos e afins, Registro de USE Processo de registro de empresa de comercialização e prestação de 
serviço de aplicação de agrotóxico e afins 036.05.02.002
Empresas e produtores, Dossiê de credenciamento de 036.04.03.003
Ensaio, Relatório de INTEGRA Expediente de execução de serviço em tecnologia de alimentos e embalagens 036.02.02.001
Entidade promotora de evento de concentração de animais, Processo de cadastro de 036.05.03.001
Entrada de produtos imunobiológicos, Guia de 036.01.05.002
EQUIPAMENTO E ANÁLISE LABORATORIAL, CONTROLE DE 036.01.04
Equipamentos, Formulário de análise de certificado de calibração de instrumentos e 036.01.04.005
Equipamentos, Formulário de verificação de temperatura de 036.01.04.006
Erradicação de Brucelose e Tuberculose, Processo de cadastro e habilitação de médico veterinário junto ao Programa Estadual de Controle e 036.04.01.001
Erradicação do cancro cítrico, Processo de USE Expediente de controle de praga e doença vegetal 036.03.02.001
Erradicação e monitoramento de pragas e doenças de animais, Processo de USE Expediente de controle de foco de doença animal 036.03.02.002
Erradicação e monitoramento de pragas e doenças de vegetais, Processo de USE Expediente de controle de praga e doença vegetal 036.03.02.001
Erradicação, Notificação para INTEGRA Expediente de controle de praga e doença vegetals 036.03.02.001
Especial de pós graduação, Prontuário de aluno USE Prontuário de aluno de pós graduação 036.02.01.002
Estabelecimento avícola comercial, Processo de registro de 036.04.02.006
Estabelecimento avícola de reprodução livre de salmoneloses e micoplasmoses, Processo de certificação de núcleo de 036.03.02.007
Estabelecimento comercial de produto e insumo veterinários, Processo de cadastro de 036.04.02.008
Estabelecimento de comércio de aves vivas, Processo de cadastro de 036.04.02.007
Estabelecimento de criação livre ou monitorada de brucelose e tuberculose, Processo de certificação voluntária de 036.03.02.006
Estabelecimento de produtos de origem animal, Processo de registro de 036.04.02.005
Estabelecimento industrial de manipulação e de colheita de frutos cítricos, Processo de cadastro de 036.04.02.003
ESTABELECIMENTOS DO SETOR AGROPECUÁRIO, REGISTRO DE 036.04.02
Estatísticas do agronegócio, Base de dados de informações 036.01.02.002
ESTUDOS E PESQUISAS TÉCNICO-CIENTÍFICAS, REALIZAÇÃO DE 036.01.01
Evento de concentração de animais, Processo de autorização de 036.05.03.002
Evento de concentração de animais, Processo de cadastro de entidade promotora de 036.05.03.001
Evento, Processo de cadastro de promotora de USE Processo de cadastro de entidade promotora de evento de concentração de animais 036.05.03.001
EVENTOS DE CONCENTRAÇÃO DE ANIMAIS, INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE 036.05.03
Execução de serviço em produção animal, Expediente de USE Expediente de execução de serviço em tecnologia agropecuária, de alimento e de embalagem 036.02.02.001
Execução de serviço em tecnologia agropecuária, de alimento e de embalagem, Expediente de 036.02.02.001
Execução de serviço em tecnologia de alimentos/embalagens, Expediente de USE Expediente de execução de serviço em tecnologia agropecuária, 
de alimento e de embalagem 036.02.02.001
Expediente de análise de amostra de origem animal USE Expediente de análise de amostra laboratorial 036.01.04.002
Expediente de análise de amostra laboratorial 036.01.04.002
Expediente de análise de mudas e sementes USE Expediente de análise de amostra laboratorial 036.01.04.002
Expediente de assistência técnica à associação e cooperativa agropecuária 036.02.02.002
Expediente de atendimento a mortalidade 10% em frangos de corte USE Expediente de controle de foco de doença animal 036.03.02.002
Expediente de atendimento a mortalidade em aves USE Expediente de controle de foco de doença animal 036.03.02.002
Expediente de auditoria laboratorial 036.01.04.003
Expediente de autorização de multiplicação de mudas e sementes 036.04.04.005
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Produção anual de borbulhas por cultivar, Plano de INTEGRA Processo de cadastro de material de propagação vegetativa 036.04.02.001
PRODUÇÃO DE MUDAS E SEMENTES, CERTIFICAÇÃO DA 036.04.04
Produção de mudas para formação de borbulheira CBM-3, Plano técnico de INTEGRA Processo de cadastro de material de propagação vegetativa 036.04.02.001
Produção leiteira, Ficha de controle da 036.01.03.006
Produção, Requerimento de solicitação de INTEGRA Dossiê de inscrição e cadastro no Sistema Nacional de Sementes e Mudas 036.04.04.002
Produto agrotóxico e afins, Expediente de cadastro de 036.05.02.003
Produto agrotóxico e afins, Cadastro de USE Processo de registro de empresa de comercialização e prestação de serviço de aplicação de agrotóxico e afins 036.05.02.002
Produto agrotóxico ou afim de uso agrícola, Dossiê de USE Expediente de cadastro de produto agrotóxico ou afim 036.05.02.003
Produto e insumo veterinários, Processo de cadastro de estabelecimento comercial de 036.04.02.008
Produto, Certificado de conformidade de INTEGRA Dossiê de credenciamento de empresas e produtores 036.04.03.003
Produtor para acesso ao crédito rural e programa social, Dossiê do 036.06.01.002
PRODUTOR RURAL, ORIENTAÇÃO E INCENTIVO AO 036.06.01
Produtores, Dossiê de credenciamento de empresas e 036.04.03.003
PRODUTOS AGRÍCOLAS, PECUÁRIOS E AGROINDUSTRIAIS, CREDENCIAMENTO DE ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS PARA O CONTROLE DA QUALIDADE DE 036.04.03
Produtos de origem animal, Processo de registro de estabelecimento de 036.04.02.005
PRODUTOS IMUNOBIOLÓGICOS, CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DE 036.01.05
Produtos imunobiológicos, Guia de baixa de 036.01.05.003
Produtos imunobiológicos, Guia de entrada de 036.01.05.002
Produtos imunobiológicos, Processo de doação de 036.01.05.001
Produtos vegetais, Termo de apreensão de INTEGRA Processo de apuração de infração à defesa vegetal e animal 036.05.01.001
Professor de pós-graduação, Processo de credenciamento de 036.02.01.003
PROFISSIONAIS, CADASTRO E HABILITAÇÃO DE 036.04.01
Programa de Curso USE Ementa da disciplina 036.02.01.007
Programa de gerenciamento de rebanhos USE Base de dados de gerenciamento de rebanhos 036.01.03.007
Programa Estadual de Controle e Erradicação de Brucelose e Tuberculose, Processo de cadastro e habilitação de médico veterinário junto ao 036.04.01.001
Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – DAP, Declaração de Aptidão ao PRONAF INTEGRA Dossiê do produtor para acesso ao 
crédito rural e programa social 036.06.01.002
Programa Paulista da Agricultura de Interesse Social - DCONP, Declaração de Conformidade ao INTEGRA Dossiê do produtor para acesso ao crédito rural e programa social 036.06.01.002
Projeto de pesquisa USE Processo de desenvolvimento de pesquisa científica 036.01.01.001
PROMOÇÃO DA PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA EM AGROPECUÁRIA 036.01
PROMOÇÃO DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO E DE CAPACITAÇÃO 036.02.01
Promotora de evento de concentração de animais, Processo de cadastro de entidade 036.05.03.001
Promotora de evento, Processo de cadastro de USE Processo de cadastro de entidade promotora de evento de concentração de animais 036.05.03.001
PRONAF (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar) – DAP, Declaração de Aptidão ao INTEGRA Dossiê do produtor para acesso ao 
crédito rural e programa social 036.06.01.002
Prontuário de aluno de pós-graduação 036.02.01.002
Prontuário de aluno especial de pós graduação USE Prontuário de aluno de pós graduação 036.02.01.002
Propagação vegetativa, Processo de cadastro de material de 036.04.02.001
Proposta de crédito rural do Plano Simples de Crédito 036.06.01.004
Propriedade agropecuária, Dossiê de cadastro de pessoa física e jurídica e de 036.04.01.002
Propriedade detentora de animal importado de país de risco, Expediente de cadastro de 036.04.02.004
Propriedade, Relatório de vacinação assistida por INTEGRA Dossiê de campanha de vacinação 036.03.02.004
Propriedades de maior risco de introdução da doença, Relação de INTEGRA Dossiê de campanha de vacinação 036.03.02.004
Proteção, Certificado provisório de INTEGRA Dossiê de registro de cultivar 036.04.04.003
Prova de seleção de alunos para pós graduação INTEGRA Dossiê de processo seletivo para pós graduação 036.02.01.006
Provisório de proteção, Certificado INTEGRA Dossiê de registro de cultivar 036.04.04.003
PTV, Permissão de trânsito vegetal INTEGRA Base de dados do sistema Gestão da Defesa Animal e Vegetal - GEDAVE 036.03.01.001

Q
QUALIDADE DE PRODUTOS AGRÍCOLAS, PECUÁRIOS E AGROINDUSTRIAIS, CREDENCIAMENTO DE ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS PARA O CONTROLE DA 036.04.03
Queima controlada, Expediente de manifestação sobre o uso da 036.05.02.001
Questionário de levantamento estatístico do agronegócio 036.01.02.001

R
REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS TÉCNICO-CIENTÍFICAS 036.01.01
Rebanhos, Base de dados de gerenciamento de 036.01.03.007
Recebimento de embalagens vazias de agrotóxicos e afins - UREV, Cadastro de unidade de USE Processo de registro de empresa de comercialização e 
prestação de serviço de aplicação de agrotóxico e afins 036.05.02.002
Receita e cardápio, Dossiê de elaboração de 037.00.01.002
Receita, Ficha técnica de 037.00.01.003
Recurso, Carta de notificação de deferimento do INTEGRA Processo de apuração de infração vegetal e animal 036.05.01.001
Recurso, Notificação de indeferimento do INTEGRA Processo de apuração de infração vegetal e animal 036.05.01.001
Registro de amostra laboratorial 036.01.04.001
Registro de amostra laboratorial, Livro de USE Registro de amostra laboratorial 036.01.04.001
Registro de amostra, Caderno de USE Registro de amostra laboratorial 036.01.04.001
Registro de amostra, Livro ata de USE Registro de amostral laboratorial 036.01.04.001
Registro de análise, Livro de USE Registro de amostra laboratorial 036.01.04.001
Registro de análises físico-químicas, Livro de USE Registro de amostra laboratorial 036.01.04.001
Registro de comerciante de agrotóxicos e afins USE Processo de registro de empresa de comercialização e prestação de serviço de aplicação de agrotóxico e afins 036.05.02.002
Registro de cultivar, Dossiê de 036.04.04.003
Registro de empresa de agrotóxicos e afins, Processo de USE Processo de registro de empresa de comercialização e prestação de serviço de aplicação de agrotóxico e afins 036.05.02.002
Registro de empresa de comercialização e prestação de serviço de aplicação de agrotóxico e afins, Processo de 036.05.02.002
Registro de empresa prestadora de serviço na aplicação de agrotóxicos e afins USE Processo de registro de empresa de comercialização e 
prestação de serviço de aplicação de agrotóxico e afins 036.05.02.002
Registro de empresas, fabricantes, formuladoras, manipuladoras, importadoras, exportadoras USE Processo de registro de empresa de 
comercialização e prestação de serviço de aplicação de agrotóxico e afins 036.05.02.002
Registro de estabelecimento avícola comercial, Processo de 036.04.02.006
Registro de estabelecimento de produtos de origem animal, Processo de 036.04.02.005
REGISTRO DE ESTABELECIMENTOS DO SETOR AGROPECUÁRIO 036.04.02
Registro de nascimento do animal 036.01.03.003
Registro de rótulos, Certificado de INTEGRA Processo de registro de estabelecimento de produtos de origem animal 036.04.02.005
Registro de uso da balança, Pasta de USE Formulário de controle e calibração de balança 036.01.04.004
Registro definitivo do animal, Certificado de 036.01.03.002
Registro Genealógico do Animal USE Ficha de registro genealógico do animal 036.01.03.001
Registro genealógico do animal, Ficha de 036.01.03.001
Reinspeção, Laudo de INTEGRA Expediente de controle de praga e doença vegetal 036.03.02.001
Relação de propriedades de maior risco de introdução da doença INTEGRA Dossiê de campanha de vacinação 036.03.02.004
Relatório de auditoria USE Expediente de auditoria laboratorial 036.01.04.003
Relatório de curso USE Dossiê de curso de capacitação agropecuária 036.02.01.008
Relatório de ensaio INTEGRA Expediente de execução de serviço em tecnologia de alimentos e embalagens 036.02.02.001
Relatório de não conformidade 036.01.04.007
Relatório de vacinação assistida por propriedade INTEGRA Dossiê de campanha de vacinação 036.03.02.004
Repasse de sementes, Expediente de USE Expediente de doação de sementes 036.01.04.001
Reprodução livre de salmoneloses e micoplasmoses, Processo de certificação de núcleo de estabelecimento avícola de 036.03.02.007
Requerimento de cadastramento pelo viveirista ou comerciante junto à Coordenadoria de Defesa Agropecuária - CDA INTEGRA Processo de 
cadastro de viveiros e de depósitos de mudas 036.04.02.002
Requerimento de cadastro CBM-1 INTEGRA Processo de cadastro de material de propagação vegetativa 036.04.02.001
Requerimento de solicitação de produção INTEGRA Dossiê de inscrição e cadastro no Sistema Nacional de Sementes e Mudas 036.04.04.002
Requerimento para inscrição de campos INTEGRA Dossiê de inscrição e cadastro no Sistema Nacional de Sementes e Mudas 036.04.04.002
Resenha do animal INTEGRA Expediente de controle de foco de doença animal 036.03.02.002
Responsável técnico pela sanidade das mudas, Termo de compromisso do INTEGRA Processo de cadastro de viveiros e de depósitos de mudas 036.04.02.002
Resultado final da seleção de alunos para pós graduação, Edital do INTEGRA Dossiê de processo seletivo para pós graduação 036.02.01.006
Resultado, Informação do INTEGRA Expediente de análise de amostra laboratorial 036.01.04.002
Resultados, Informativo de INTEGRA Expediente de análise de amostra laboratorial 036.01.04.002
Risco de introdução da doença, Relação de propriedades de maior INTEGRA Dossiê de campanha de vacinação 036.03.02.004
Risco, Processo de adesão ao Sistema de Mitigação de USE Processo de cadastramento de unidade produtora - UP 036.03.02.003
Risco, Sistema de mitigação de USE Processo de cadastramento de unidade produtora - UP 036.03.02.003
Risco, Termo de acompanhamento de animal importado de países de INTEGRA Dossiê de monitoramento de animal importado de país de risco 036.03.02.005
Risco, Termo de adesão ao Sistema de Mitigação de INTEGRA Processo de cadastramento de unidade produtora - UP 036.03.02.003
Risco, Termo de sanidade de animal importado de países de INTEGRA Dossiê de monitoramento de animal importado de país de risco 036.03.02.005
Rótulos, Certificado de registro de INTEGRA Processo de registro de estabelecimento de produtos de origem animal 036.04.02.005

S
Sacrifício de animais com brucelose ou tuberculose, Termo de INTEGRA Expediente de controle de foco de doença animal 036.03.02.002
Salmoneloses e micoplasmoses, Processo de certificação de núcleo de estabelecimento avícola de reprodução livre de 036.03.02.007
Sanidade das mudas, Termo de compromisso do responsável técnico pela INTEGRA Processo de cadastro de viveiros e de depósitos de mudas 036.04.02.002
Sanidade de animal importado de países de risco, Termo de INTEGRA Dossiê de monitoramento de animal importado de país de risco 036.03.02.005
SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL, FOMENTO DA 037.00.01
Segurança Alimentar e Nutricional, Processo de adesão ao Sistema Nacional de 037.00.01.001
Segurança Alimentar e Nutricional, Termo de adesão ao Sistema Nacional de INTEGRA Processo de adesão ao Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional 037.00.01.001
Segurança alimentar, Dossiê de curso para capacitação em 036.02.01.009
Seguro agrícola, Laudo de vistoria de crédito rural e 036.06.01.003
Seleção de alunos para o curso de mestrado, Edital para INTEGRA Dossiê de processo seletivo para pós graduação 036.02.01.006
Semente, Termo de amostragem de INTEGRA Expediente de análise de amostra laboratorial 036.01.04.002
Sementes e Mudas, Dossiê de inscrição e cadastro no Sistema Nacional de 036.04.04.002
Sementes não certificadas, Termo de conformidade para INTEGRA Expediente de certificação de mudas e sementes 036.04.04.004
Sementes, Atestado de origem genética de mudas e 036.04.04.001
SEMENTES, CERTIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO DE MUDAS E 036.04.04
Sementes, Certificado de INTEGRA Expediente de certificação de mudas e sementes 036.04.04.004
Sementes, Expediente de análise de mudas e USE Expediente de análise de amostra laboratorial 036.01.04.002
Sementes, Expediente de autorização de multiplicação de mudas e 036.04.04.005
Sementes, Expediente de certificação de mudas e 036.04.04.004
Sementes, Expediente de distribuição de 037.00.01.004
Sementes, Expediente de repasse de USE Expediente de doação de sementes 036.01.04.001
Serviço em produção animal, Expediente de execução de USE Expediente de execução de serviço em tecnologia agropecuária, de alimento e de embalagem 036.02.02.001
Serviço em tecnologia agropecuária, de alimento e de embalagem, Expediente de execução de 036.02.02.001
Serviço em tecnologia de alimentos/embalagens, Expediente de execução de USE Expediente de execução de serviço em tecnologia agropecuária, 
de alimento e de embalagem 036.02.02.001
Sessão pública da defesa de tese, Ata de 036.02.01.001
SETOR AGROPECUÁRIO, REGISTRO DE ESTABELECIMENTOS DO 036.04.02
SGP, Base de daso do Sistema de Gerenciamento de Pesquisas - 036.01.01.002
Síndrome respiratória ou neurológica das aves, Expediente de USE Expediente de controle de foco de doença animal 036.03.02.002

M
Manejo reprodutivo do animal, Ficha de 036.01.03.005
Manifestação sobre o uso da queima controlada, Expediente de 036.05.02.001
Manipulação e de colheita de frutos cítricos, Processo de cadastro de estabelecimento industrial de 036.04.02.003
Manipuladoras, importadoras, exportadoras, Registro de empresas, fabricantes, formuladoras, USE Processo de registro de empresa de comercialização e 
prestação de serviço de aplicação de agrotóxico e afins 036.05.02.002
Mapa de identificação de planta matriz 036.04.04.006
Material de propagação vegetativa, Processo de cadastro de 036.04.02.001
Material para análise fitossanitária CBM-5, Planilha de coleta de INTEGRA Processo de cadastro de material de propagação vegetativa 036.04.02.001
Matriz, Mapa de identificação de planta 036.04.04.006
Matrizes CBM-9, Laudo de vistoria e inspeção da infraestrutura das plantas INTEGRA Processo de cadastro de material de propagação vegetativa 036.04.02.001
Médico veterinário junto ao Programa Estadual de Controle e Erradicação de Brucelose e Tuberculose, Processo de cadastro e habilitação de 036.04.01.001
Memorial descritivo da construção INTEGRA Processo de registro de estabelecimento de produtos de origem animal 036.04.02.005
Memorial Econômico-Sanitário INTEGRA Processo de registro de estabelecimento de produtos de origem animal 036.04.02.005
Micoplasmoses, Processo de certificação de núcleo de estabelecimento avícola de reprodução livre de salmoneloses e 036.03.02.007
Mitigação de Risco, Processo de adesão ao Sistema de USE Processo de cadastramento de unidade produtora - UP 036.03.02.003
Mitigação de Risco, Sistema de USE Processo de cadastramento de unidade produtora - UP 036.03.02.003
Mitigação de Risco, Termo de adesão ao Sistema de INTEGRA Processo de cadastramento de unidade produtora - UP 036.03.02.003
MONITORAMENTO AGROPECUÁRIO, FISCALIZAÇÃO E 036.05
Monitoramento de animal importado de país de risco, Dossiê de 036.03.02.005
MONITORAMENTO DE INSUMOS E CONSERVAÇÃO DO SOLO 036.05.02
Monitoramento de pragas e doenças de animais, Processo de erradicação e USE Expediente de controle de foco de doença animal 036.03.02.002
Monitoramento de pragas e doenças de vegetais, Processo de erradicação e USE Expediente de controle de praga e doença vegetal 036.03.02.001
Morcegos hematófogos, Ficha de cadastro e controle de abrigos de 036.03.02.008
Mortalidade 10% em frangos de corte, Expediente de atendimento a USE Expediente de controle de foco de doença animal 036.03.02.002
Mortalidade em aves, Expediente de atendimento a USE Expediente de controle de foco de doença animal 036.03.02.002
Mudas cítricas, Atendimento às exigências sanitárias para a instalação de viveiros ou depósitos de INTEGRA Processo de cadastro de viveiros e de depósitos de mudas 036.04.02.002
Mudas cítricas, Processo de cadastro de viveiros e de depósitos de USE Processo de cadastro de viveiros e de depósitos de mudas 036.04.02.002
Mudas e sementes, Atestado de origem genética de 036.04.04.001
MUDAS E SEMENTES, CERTIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO DE 036.04.04
Mudas e sementes, Expediente de análise de USE Expediente de análise de amostra laboratorial 036.01.04.002
Mudas e sementes, Expediente de autorização de multiplicação de 036.04.04.005
Mudas e sementes, Expediente de certificação de 036.04.04.004
Mudas para formação de borbulheira CBM-3, Plano técnico de produção de INTEGRA Processo de cadastro de material de propagação vegetativa 036.04.02.001
Mudas, Dossiê de inscrição e cadastro no Sistema Nacional de Sementes e 036.04.04.002
Mudas, Processo de cadastro de depósito de USE Processo de cadastro de viveiros e de depósitos de mudas 036.04.02.002
Mudas, Processo de cadastro de viveiros de USE Processo de cadastro de viveiros e de depósitos de mudas 036.04.02.002
Mudas, Processo de cadastro de viveiros e de depósitos de 036.04.02.002
Mudas, Termo de compromisso do responsável técnico pela sanidade das INTEGRA Processo de cadastro de viveiros e de depósitos de mudas 036.04.02.002
Multa, Notificação de imposição de INTEGRA Processo de apuração de infração vegetal e animal 036.05.01.001
Multiplicação de mudas e sementes, Expediente de autorização de 036.04.04.005

N
Não conformidade, Relatório de 036.01.04.007
Nascimento do animal, Registro de 036.01.03.003
Notificação de cancro cítrico INTEGRA Expediente de controle de praga e doença vegetal 036.03.02.001
Notificação de deferimento do recurso, Carta de INTEGRA Processo de apuração de infração vegetal e animal 036.05.01.001
Notificação de imposição de multa INTEGRA Processo de apuração de infração vegetal e animal 036.05.01.001
Notificação de imposição de penalidade INTEGRA Processo de apuração de infração vegetal e animal 036.05.01.001
Notificação de indeferimento do recurso INTEGRA Processo de apuração de infração vegetal e animal 036.05.01.001
Notificação para erradicação INTEGRA Expediente de controle de praga e doença vegetals 036.03.02.001
Núcleo de estabelecimento avícola de reprodução livre de salmoneloses e micoplasmoses, Processo de certificação de 036.03.02.007
NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL, FOMENTO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E 037.00.01

O
Óbito animal, Atestado de INTEGRA Processo de arrolamento de bens excedentes, inservíveis ou em desuso 004.02.05.002
ORIENTAÇÃO E INCENTIVO AO PRODUTOR RURAL 036.06.01
Origem animal, Expediente de análise de amostra de USE Expediente de análise de amostra laboratorial 036.01.04.002
Origem genética de mudas e sementes, Atestado de 036.04.04.001

P
País de risco, Dossiê de monitoramento de animal importado de 036.03.02.005
País de risco, Expediente de cadastro de propriedade detentora de animal importado de 036.04.02.004
País de risco, Termo de sanidade de animal importado de INTEGRA Dossiê de monitoramento de animal importado de país de risco 036.03.02.005
Países de risco, Termo de acompanhamento de animal importado de INTEGRA Dossiê de monitoramento de animal importado de país de risco 036.03.02.005
Participação de professor em banca de dissertação, Certificado de 036.02.01.005
Pasta de registro de uso da balança USE Formulário de controle e calibração de balança 036.01.04.004
Penalidade, Notificação de imposição de INTEGRA Processo de apuração de infração vegetal e animal 036.05.01.001
Permissão de trânsito vegetal - PTV INTEGRA Base de dados do sistema Gestão da Defesa Animal e Vegetal - GEDAVE 036.03.01.001
PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA EM AGROPECUÁRIA, PROMOÇÃO DA 036.01
Pesquisa científica, Processo de desenvolvimento de 036.01.01.001
Pesquisas - SGP, Base de dados do Sistema de Gerenciamento de 036.01.01.002
PESQUISAS TÉCNICO-CIENTÍFICAS, REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E 036.01.01
Planilha de coleta de material para análise fitossanitária CBM-5 INTEGRA Processo de cadastro de material de propagação vegetativa 036.04.02.001
Plano de produção anual de borbulhas por cultivar INTEGRA Processo de cadastro de material de propagação vegetativa 036.04.02.001
Plano Simples de Crédito, Proposta de crédito rural do 036.06.01.004
Plano técnico de produção de mudas para formação de borbulheira CBM-3 INTEGRA Processo de cadastro de material de propagação vegetativa 036.04.02.001
Planta matriz, Mapa de identificação de 036.04.04.006
Plantas cítricas, Auto de destruição de INTEGRA Expediente de controle de praga e doença vegetal 036.03.02.001
Plantas da borbulheira CBM-8, Croqui das INTEGRA Processo de cadastro de material de propagação vegetativa 036.04.02.001
Plantas e geoposicionamento do bloco CBM-7, Croqui das INTEGRA Processo de cadastro de material de propagação vegetativa 036.04.02.001
Plantas matrizes CBM-9, Laudo de vistoria e inspeção da infraestrutura das INTEGRA Processo de cadastro de material de propagação vegetativa 036.04.02.001
POLÍTICA AGROPECUÁRIA, GESTÃO DA 036
POLÍTICA DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR, GESTÃO DA 037
Pós graduação, Prontuário de aluno especial de USE Prontuário de aluno de pós graduação 036.02.01.002
PÓS-GRADUAÇÃO E DE CAPACITAÇÃO, PROMOÇÃO DE CURSOS DE 036.02.01
Pós-graduação, Dossiê de processo seletivo para 036.02.01.006
Pós-graduação, Processo de credenciamento de professor de 036.02.01.003
Pós-graduação, Prontuário de aluno de 036.02.01.002
PPAIS (Programa Paulista da Agricultura de Interesse Social) - DCONP, Declaração de Conformidade ao INTEGRA Dossiê do produtor para acesso ao 
crédito rural e programa social 036.06.01.002
PRAGA E DOENÇA ANIMAL E VEGETAL, COMBATE À 036.03.02
Praga e doença vegetal, Expediente de controle de 036.03.02.001
Pragas e doenças de animais, Processo de erradicação e monitoramento de USE Expediente de controle de foco de doença animal 036.03.02.002
Pragas e doenças de vegetais, Processo de erradicação e monitoramento de USE Expediente de controle de praga e doença vegetal 036.03.02.001
Pragas e doenças, Processo de controle de USE Expediente de controle de praga e doença vegetal 036.03.02.001
Preços de produtos de origem animal e vegetal, Boletim diário de 036.01.02.003
PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E TECNOLÓGICA EM AGROPECUÁRIA, ALIMENTO E EMBALAGEM 036.02.02
Prestação de serviço de aplicação de agrotóxico e afins, Processo de registro de empresa de comercialização e 036.05.02.002
Prestadora de serviço na aplicação de agrotóxicos e afins, Registro de empresa USE Processo de registro de empresa de comercialização e 
prestação de serviço de aplicação de agrotóxico e afins 036.05.02.002
Processo de adesão ao Sistema de Mitigação de Risco USE Processo de cadastramento de unidade produtora - UP 036.03.02.003
Processo de adesão ao Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional 037.00.01.001
Processo de análise USE Expediente de análise de amostra 036.01.04.002
Processo de apuração de infração à defesa vegetal e animal 036.05.01.001
Processo de autorização de evento de concentração de animais 036.05.03.002
Processo de cadastramento de Unidade Produtora - UP 036.03.02.003
Processo de cadastro de depósito de mudas USE Processo de cadastro de viveiros e de depósitos de mudas 036.04.02.002
Processo de cadastro de entidade promotora de evento de concentração de animais 036.05.03.001
Processo de cadastro de estabelecimento comercial de produto e insumo veterinários 036.04.02.008
Processo de cadastro de estabelecimento de comércio de aves vivas 036.04.02.007
Processo de cadastro de estabelecimento industrial de manipulação e de colheita de frutos cítricos 036.04.02.003
Processo de cadastro de material de propagação vegetativa 036.04.02.001
Processo de cadastro de promotora de evento USE Processo de cadastro de entidade promotora de evento de concentração de animais 036.05.03.001
Processo de cadastro de viveiros de mudas USE Processo de cadastro de viveiros e de depósitos de mudas 036.04.02.002
Processo de cadastro de viveiros e de depósitos de mudas 036.04.02.002
Processo de cadastro de viveiros e de depósitos de mudas cítricas USE Processo de cadastro de viveiros e de depósitos de mudas 036.04.02.002
Processo de cadastro e habilitação de médico veterinário junto ao Programa Estadual de Controle e Erradicação de Brucelose e Tuberculose 036.04.01.001
Processo de certificação de núcleo de estabelecimento avícola de reprodução livre de salmoneloses e micoplasmoses 036.03.02.007
Processo de certificação voluntária de estabelecimento de criação livre ou monitorada de brucelose e tuberculose 036.03.02.006
Processo de contração de professor de pós graduação USE Processo de credenciamento de professor de pós-graduação 036.02.01.003
Processo de controle de foco de doença animal USE Expediente de controle de foco de doença animal 036.03.02.002
Processo de controle de pragas e doenças USE Expediente de controle de praga e doença vegetal 036.03.02.001
Processo de credenciamento de certificadora 036.04.03.001
Processo de credenciamento de laboratório 036.04.03.002
Processo de credenciamento de professor de pós-graduação 036.02.01.003
Processo de desenvolvimento de pesquisa científica 036.01.01.001
Processo de doação de produtos imunobiológicos 036.01.05.001
Processo de emissão de declaração de regularidade e funcionamento exclusivo do Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista – FEAP 036.06.01.001
Processo de erradicação do cancro cítrico USE Expediente de controle de praga e doença vegetal 036.03.02.001
Processo de erradicação e monitoramento de pragas e doenças de animais USE Expediente de controle de foco de doença animal 036.03.02.002
Processo de erradicação e monitoramento de pragas e doenças de vegetais USE Expediente de controle de praga e doença vegetal 036.03.02.001
Processo de pesquisa em produção animal USE Processo de desenvolvimento de pesquisa científica 036.01.01.001
Processo de registro de empresa de agrotóxicos e afins USE Processo de registro de empresa de comercialização e prestação de serviço de aplicação de agrotóxico e afins 036.05.02.002
Processo de registro de empresa de comercialização e prestação de serviço de aplicação de agrotóxico e afins 036.05.02.002
Processo de registro de estabelecimento avícola comercial 036.04.02.006
Processo de registro de estabelecimento de produtos de origem animal 036.04.02.005
Processo seletivo para pós-graduação, Dossiê de 036.02.01.006
Processos de auto de infração USE Processo de apuração de infração vegetal e animal 036.05.01.001
PRODUÇÃO ANIMAL, DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DE 036.01.03
Produção animal, Expediente de execução de serviço em USE Expediente de execução de serviço em tecnologia agropecuária, de alimento e de embalagem 036.02.02.001
Produção animal, Processo de pesquisa em USE Processo de desenvolvimento de pesquisa científica 036.01.01.001
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de “advertência” anteriormente aplicada, referente ao processo 
SAA 5.941/2016.

Indeferindo, o recurso interposto pela empresa Kinoshita 
& Ueda Ltda, referente ao A.I. 1744/01/01/2016, e mantenho a 
penalidade de “advertência” anteriormente aplicada, Processo 
SAA 1.369/2016.

 Despacho do Diretor, de 27-4-2017
Deferindo, o recurso interposto pela empresa Guarufértil 

Comércio de Adubos Ltda, referente ao A.I. 1692/003/2016, e 
cancelo o Auto de Infração e a penalidade de “Advertência” 
anteriormente aplicada, referente ao processo SAA 11.857/2016.

 Direitos da Pessoa com 
Deficiência
 GABINETE DA SECRETÁRIA

 Comunicados
Termo Aditivo
Processo 138801/2013
Contrato de Gestão 025/2014
Objeto: Contrato de Gestão – Convocação Pública de 

Organização Social Qualificada na Área de Atendimento Ou 
Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência.

Contratante: Secretaria de Estados dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência.

Contratada: Abaçaí Cultura e Arte.
1º Termo Aditivo Celebrado Entre o Estado de São Paulo, por 

Meio de Sua Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência, e a Abaçai Cultura e Arte - Organização Social de 
Atendimento À Pessoa com Deficiência, Visando À Retificação 
do Plano de Trabalho Anexo ao Contrato.

Pelo presente instrumento, de um lado o Estado de São 
Paulo, por intermédio da Secretaria de Estado dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência, com sede nesta cidade na Av. Auro 
Soares de Moura Andrade, 564 – Portão 10 – Memorial da 
América Latina – Barra Funda/SP, neste ato representada pela 
sua Secretária de Estado, doravante denominada CONTRATAN-
TE, e de outro lado a ABAÇAI CULTURA E ARTE, com CNPJ/MF 
50.590.215/0001-88, com endereço à Avenida Casper Libero, 
390 – 6º andar – Cj. 610 - Santa Efigênia – São Paulo/SP e 
com estatuto arquivado no 3º Oficial de Registro de Títulos e 
Documentos sob 638.414, do Registro Civil de Pessoas Jurídicas 
de São Paulo, neste ato representada por seu Diretor Executivo, 
Silvio Marcondes de Castro, RG 5.477.421-4, CPF 703.034.448-
00, doravante designada CONTRATADA, para, nos termos da Lei 
Complementar 846/98, da Lei federal 8.666/93, do Decreto Esta-
dual 57105/2011, alterado pelo Decreto estadual 57893/2012 
e da Resolução SEDPcD 04, de 18-04-2012, ADITAR o Contrato 
de Gestão 025/2014 e seus termos subsequentes, mediante as 
seguintes cláusulas e condições:

Cláusula Primeira
Em virtude do interesse recíproco das CONTRATANTES, o 

presente aditamento tem por objeto a retificação do plano de 
trabalho (Anexo IV) do contrato de gestão.

Parágrafo Primeiro
Fica alterado o § 1º da Cláusula sétima – Dos recursos 

financeiros, para constar no Plano de Trabalho, novo cronograma 
de desembolso, apresentado pela Organização Social, com o 
remanejamento de valores da prestação dos serviços.

Parágrafo Segundo
Parte do valor da prestação dos serviços relativo a última 

parcela no importe de R$500.000,00 destinado à virada inclu-
siva será remanejado da seguinte forma: R$ 300.000,00 para 
terceira parcela e R$ 200.000,00 para quarta parcela, conforme 
novo cronograma de desembolso incluso nos autos.

Parágrafo Terceiro
O Plano de Trabalho - Anexo IV devidamente retificado fará 

parte integrante deste Termo Aditivo.
Cláusula Segunda – Da Ratificação
Ficam ratificadas as demais cláusulas e termos subsequen-

tes do contrato celebrado em 19-08-2014, no que não colidirem 
com as cláusulas ora estabelecidas.

E, por estarem assim, justas e acordadas, as partes assinam 
o presente 1º TERMO DE ADITAMENTO, em 03 vias de igual 
teor e forma, na presença das testemunhas abaixo nomeadas 
e identificadas.

Data de Assinatura: 16-09-2014
2º TERMO ADITIVO CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE 

SÃO PAULO, POR MEIO DE SUA SECRETARIA DE ESTADO DOS 
DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, e a ABAÇAI CULTURA 
E ARTE - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE ATENDIMENTO À PESSOA 
COM DEFICIÊNCIA, VISANDO À PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE 
VIGÊNCIA.

Pelo presente instrumento, de um lado o Estado de São 
Paulo, por intermédio da Secretaria de Estado dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência, com sede nesta cidade na Av. Auro 
Soares de Moura Andrade, 564 – Portão 10 – Memorial da 
América Latina – Barra Funda/SP, neste ato representada pela 
sua Secretária de Estado, doravante denominada CONTRATAN-
TE, e de outro lado a ABAÇAI CULTURA E ARTE, com CNPJ/MF 
50.590.215/0001-88, com endereço à Avenida Casper Libero, 
390 – 6º andar – Cj. 610 - Santa Efigênia – São Paulo/SP e 
com estatuto arquivado no 3º Oficial de Registro de Títulos e 
Documentos sob 638.414, do Registro Civil de Pessoas Jurídicas 
de São Paulo, neste ato representada por seu Diretor Executivo, 
Silvio Marcondes de Castro, RG 5.477.421-4, CPF 703.034.448-
00, doravante designada CONTRATADA, para, nos termos da Lei 
Complementar 846/98, da Lei federal 8.666/93, do Decreto Esta-
dual 57105/2011, alterado pelo Decreto estadual 57893/2012 
e da Resolução SEDPcD 04, de 18-04-2012, ADITAR o Contrato 
de Gestão 025/2014 e seus termos subsequentes, mediante as 
seguintes cláusulas e condições:

Cláusula Primeira – Do Prazo de Vigência
Nos termos da Cláusula Sexta – Do Prazo de Vigência, o 

presente convênio fica prorrogado até 31-12-2015.
Cláusula Segunda – Da Ratificação
Ficam ratificadas as demais cláusulas e termos subsequen-

tes do contrato celebrado em 19-08-2014, no que não colidirem 
com as cláusulas ora estabelecidas.

E, por estarem assim, justas e acordadas, as partes assinam 
o presente TERMO DE ADITAMENTO, em 03 vias de igual teor 
e forma, na presença das testemunhas abaixo nomeadas e 
identificadas.

Data de Assinatura: 18-02-2015
3º TERMO DE ADITAMENTO CELEBRADO ENTRE O ESTADO 

DE SÃO PAULO, POR MEIO DA SECRETARIA DE ESTADO DOS 
DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, e a ABAÇAÍ CULTURA 
E ARTE - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE ATENDIMENTO À PESSOA 
COM DEFICIÊNCIA.

Pelo presente instrumento, de um lado o Estado de São 
Paulo, por intermédio da Secretaria de Estado dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência, com sede nesta cidade na Avenida 
Auro Soares de Moura Andrade, 564 - Portão 10 - Memorial da 
América Latina - Barra Funda/SP, neste ato representada pela 
Secretária de Estado, doravante denominada CONTRATANTE, 
e de outro lado a ABAÇAÍ CULTURA E ARTE, com CNPJ/MF 
50.590.215/0001-88, com endereço na Avenida Cásper Libero, 
390 - 6º andar - Cj 610 - Santa Efigênia - São Paulo/SP, com esta-
tuto arquivado no 3º Oficial de Registro de Títulos e Documentos 
sob 638.414, do Registro Civil de Pessoas Jurídicas de São 
Paulo, neste ato representada por seu Diretor Executivo, SÍLVIO 
MARCONDES DE CASTRO, 5.477.421-4, CPF 703.034.448-00, 
doravante designada CONTRATADA, para, nos termos da Lei 
Complementar 846/98, da Lei Federal 8.666/93, do Decreto Esta-

 DEPARTAMENTO DE SEMENTES, MUDAS E 
MATRIZES

 Portaria DSMM - s/nº, de 27-4-2017

Designa o responsável pelo acompanhamento 
e fiscalização da execução do Contrato DSMM 
20/2017 (Processo SAA 5.129/2017), firmado 
em 25-04-2017, com Produtor Rural Antônio 
Fernandes Ferreira

O Diretor do Departamento de Sementes, Mudas e Matrizes 
(DSMM), da Coordenadoria de Assistência Técnica Integral 
(CATI), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado 
de São Paulo, conforme artigo 1.º, inciso IX, da Resolução SAA-
50, de 20-09-2007, e com fulcro nos artigos 67 e 73 da Lei Fede-
ral 8.666/93 e artigo 10 do Decreto 42.857 de 11/02/98, resolve:

Artigo 1° - Designar o servidor Marcelo Luiz Casteleti, por-
tador do RG. 25.970.580-9, na qualidade de fiscal, para acom-
panhamento e fiscalização da execução do Contrato DSMM 
20/2017, firmado em 25-04-2017, com o Produtor Rural Antônio 
Fernandes Ferreira, objetivando a aquisição de sementes de 
Feijão BRS Estilo, produzidas em campo de cooperação.

Artigo 2° - Retroagindo seus efeitos até 25-04-2017.
Artigo 3º - Esta portaria entra em vigor a partir de sua 

publicação.

 Portaria DSMM - s/nº, de 3-4-2017

Designa os responsáveis pelo acompanhamento 
e fiscalização da execução do Contrato DSMM 
13/2017 (Processo SAA 7.665/2017), firmado em 
31-03-2017, com a empresa Boituhidro Poços 
Artesianos Ltda ME

O Diretor do Departamento de Sementes, Mudas e Matrizes 
(DSMM), da Coordenadoria de Assistência Técnica Integral 
(CATI), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado 
de São Paulo, conforme artigo 1.º, inciso IX, da Resolução SAA-
50, de 20-09-2007, e com fulcro nos artigos 67 e 73 da Lei Fede-
ral 8.666/93 e artigo 10 do Decreto 42.857 de 11/02/98, resolve:

Artigo 1° - Designar os servidores Wilson Roberto Marques 
Sales, portador do RG 8.284.648-0, na qualidade de fiscal e 
Romão Berbel Junior, portador do RG 9.146.900, na qualidade 
de suplente, para acompanhamento e fiscalização da execução 
do Contrato DSMM 13/2017, firmado em 31-03-2017, com a 
empresa Boituhidro Poços Artesianos Ltda - ME, objetivando a 
prestação de serviços, não contínuos de perfuração de poço pro-
fundo, com acompanhamento e fiscalização pelo DSMM/CATI.

Artigo 2° - Retroagindo seus efeitos até 31-01-2017.

 Portaria DSMM - s/nº, de 3-4-2017

Designa os responsáveis pelo acompanhamento 
e fiscalização da execução do Contrato DSMM 
14/2017 (Processo SAA 7.666/2017), firmado em 
31-03-2017, com a empresa Boituhidro Poços 
Artesianos Ltda ME

O Diretor do Departamento de Sementes, Mudas e Matrizes 
(DSMM), da Coordenadoria de Assistência Técnica Integral 
(CATI), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado 
de São Paulo, conforme artigo 1.º, inciso IX, da Resolução SAA-
50, de 20-09-2007, e com fulcro nos artigos 67 e 73 da Lei Fede-
ral 8.666/93 e artigo 10 do Decreto 42.857 de 11/02/98, resolve:

Artigo 1° - Designar os servidores Amélio José Berti, porta-
dor do RG 6.121.928-9, na qualidade de fiscal e Silvana Catarina 
Sales Bueno, portador do RG 14.093.568-X, na qualidade de 
suplente, para acompanhamento e fiscalização da execução 
do Contrato DSMM 14/2017, firmado em 31-03-2017, com a 
empresa Boituhidro Poços Artesianos Ltda - ME, objetivando a 
prestação de serviços, não contínuos de perfuração de poço pro-
fundo, com acompanhamento e fiscalização pelo DSMM/CATI.

Artigo 2° - Retroagindo seus efeitos até 31-01-2017.

 ESCRITÓRIO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE 
TUPÃ

 Despachos do Dirigente, de 27-4-2017
Convite BEC 2017OC00001, PSAA 4.427/2017. O dirigente 

da UGE 130173, em conformidade com a legislação em vigor, 
homologa a decisão da Comissão Julgadora, estando os preços 
compatíveis com os do mercado, Adjudica as empresas vence-
doras em 1º lugar: Item 1: 2903881 - Sua Lista Com. Eletron. de 
Material Escolar EPP, 110,00, produzido no Brasil, papel sulfite 
de padelaria 75 G/M2 A - EcoQuality, preço unitário R$12,75, 
totalizando R$1.402,50, Item 2: 4452917 - Slim Suprimentos 
Ltda EPP, 10,00, produzido no Brasil, grampo fixa papel em 
polipropileno branco tipo trilho – Acrimet, preço unitário R$5,70, 
totalizando R$57,00, Item 3: 1269488 - Slim Suprimentos Ltda 
EPP, 4,00, produzido no Brasil, caixa para arquivo preta – Ala-
plast, preço unitário R$54,00, totalizando R$216,00.

Convite BEC 2017OC00002, PSAA 4.428/2017. O dirigente 
da UGE 130173, em conformidade com a legislação em vigor, 
homologa a decisão da Comissão Julgadora, estando os preços 
compatíveis com os do mercado, Adjudica as empresas vencedo-
ras em 1º lugar: Item 1: 3798429 - Muccio & Muccio Ltda EPP, 
3,00, produzido no Brasil, Copo descartável polipropileno 50 ml 
– Altacoppo, preço unitário R$72,79, totalizando R$218,37, Item 
2: 3798410 - Comercial Discon Ltda, 5,00, produzido no Brasil, 
copo descartável poliestireno 200 ml– Copomais, preço unitário 
R$58,22, totalizando R$291,10, Item 3: 1954270 - Bellimp Com. 
de Produtos de Higiêne e Limpeza Eireli EPP, 20,00, produzido 
no Brasil, mexedor para café plástico – M. Bem, preço unitário 
R$5,60, totalizando R$112,00, Item 4: 2957868 - Ademir Prado 
ME, 20,00, produzido no Brasil, agua sanitária hipoclorito – 
Desomax, preço unitário R$2,10, totalizando R$ 42,00, Item 5: 
1298607 - Ademir Prado ME, 3,00, produzido no Brasil, limpador 
multiuso doméstico – Desomax, preço unitário R$14,00, totali-
zando R$42,00, Item 7: 1758667 - Bellimp Com. de Produtos de 
Higiene e Limpeza Eireli EPP, 1,00, produzido no Brasil, vassoura 
uso doméstico lisa – Guirado Base PP, preço unitário R$64,56, 
totalizando R$64,56, Item 8: 2218003 - Muccio & Muccio Ltda 
EPP, 10,00, produzido no Brasil, desinfetante lavanda – Belalim 
Lavanda, preço unitário R$4,17, totalizando R$41,70, Item 9: 
2916070 - Comércio de Embalagens Adamantina Ltda ME, 
10,00, produzido no Brasil, papel higiênico folha dupla – Qua-
lite, preço unitário R$45,39, totalizando R$ 453,90, Item 10: 
2916487 - Muccio & Muccio Ltda EPP, 10,00, produzido no 
Brasil, toalha de papel dupla – 100% Celusose, preço unitário 
R$51,26, totalizando R$512,60, Item 11: 3842762 - Boaze 
Industria e Comércio de Cosméticos Ltda EPP, 70,00, produzido 
no Brasil, sabonete liquido – Boaze, preço unitário R$3,10, tota-
lizando R$217,00, Item 12: 1539990 - Comércio de Embalagens 
Adamantina Ltda ME, 5,00, produzido no Brasil, Saco de lixo 100 
litros – Extra Forte, preço unitário R$16,20, totalizando R$81,00, 
Item 13: 3742350 - Bellimp Com. de Produtos de Higiêne e 
Limpeza Eireli EPP, 5,00, produzido no Brasil, saco de lixo 60 
litros – MM, preço unitário R$16,78, totalizando R$83,90, Item 
26: 4525698 - Comercial Discon Ltda, 25,00, produzido no Brasil, 
chá de erva mate queimado – União Chá Mate, preço unitário 
R$3,94, totalizando R$98,50.

Nos termos e demais condições estabelecidas no referido 
certame e na legislação vigente.

 COORDENADORIA DE DEFESA 
AGROPECUÁRIA

 GRUPO DE DEFESA SANITÁRIA VEGETAL

 Despachos do Diretor, de 27-4-2017
Deferindo, o recurso interposto pela empresa A. R. E. Ibiú-

na Comércio de Produtos Agropecuários Ltda, referente ao A.I. 
1744/02/04/2016, e cancelo o Auto de Infração e a penalidade 

Sistema de Gerenciamento de Pesquisas - SGP, Base de dados do 036.01.01.002
Sistema de mitigação de risco USE Processo de cadastramento de unidade produtora - UP 036.03.02.003
Sistema de Mitigação de Risco, Processo de adesão ao USE Processo de cadastramento de unidade produtora - UP 036.03.02.003
Sistema de Mitigação de Risco, Termo de adesão ao INTEGRA Processo de cadastramento de unidade produtora - UP 036.03.02.003
Sistema Gestão da Defesa Animal e Vegetal - GEDAVE, Base de dados do 036.03.01.001
Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, Processo de adesão ao 037.00.01.001
Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, Termo de adesão ao INTEGRA Processo de adesão ao Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional 037.00.01.001
Sistema Nacional de Sementes e Mudas, Dossiê de inscrição e cadastro no 036.04.04.002
Solicitação de análise com amostra, Ficha de USE Expediente de análise de amostra laboratorial 036.01.04.002
Solicitação de análise INTEGRA Expediente de análise de amostra laboratorial 036.01.04.002
Solicitação de produção, Requerimento de INTEGRA Dossiê de inscrição e cadastro no Sistema Nacional de Sementes e Mudas 036.04.04.002
SOLO, MONITORAMENTO DE INSUMOS E CONSERVAÇÃO DO 036.05.02
SUSTENTÁVEL, FOMENTO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 037.00.01

T
TAE, Termo de Atividade Externa INTEGRA Dossiê de campanha de vacinação 036.03.02.004
TAE, Termo de Atividade Externa INTEGRA Expediente de controle de foco de doença animal 036.03.02.002
TAE, Termo de Atividade Externa INTEGRA Expediente de controle de praga e doença vegetal 036.03.02.001
Tecnologia agropecuária, de alimento e de embalagem, Expediente de execução de serviço em 036.02.02.001
Tecnologia de alimentos/embalagens, Expediente de execução de serviço em USE Expediente de execução de serviço em tecnologia agropecuária, 
de alimento e de embalagem 036.02.02.001
TECNOLOGIA DE PRODUÇÃO ANIMAL, DESENVOLVIMENTO DE 036.01.03
Temperatura de equipamentos, Formulário de verificação de 036.01.04.006
Termo de acompanhamento de animal importado de países de risco INTEGRA Dossiê de monitoramento de animal importado de país de risco 036.03.02.005
Termo de adesão ao Sistema de Mitigação de Risco INTEGRA Processo de cadastramento de unidade produtora - UP 036.03.02.003
Termo de adesão ao Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional INTEGRA Processo de adesão ao Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional 037.00.01.001
Termo de amostragem de semente INTEGRA Expediente de análise de amostra laboratorial 036.01.04.002
Termo de apreensão de produtos vegetais INTEGRA Processo de apuração de infração à defesa vegetal e animal 036.05.01.001
Termo de Atividade Externa - TAE INTEGRA Dossiê de campanha de vacinação 036.03.02.004
Termo de Atividade Externa – TAE INTEGRA Expediente de controle de foco de doença animal 036.03.02.002
Termo de Atividade Externa - TAE INTEGRA Expediente de controle de praga e doença vegetal 036.03.02.001
Termo de Atividade Externa – TAE INTEGRA Expediente de fiscalização em defesa vegetal e animal 036.05.01.002
Termo de compromisso do responsável técnico pela sanidade das mudas INTEGRA Processo de cadastro de viveiros e de depósitos de mudas 036.04.02.002
Termo de conformidade para sementes não certificadas INTEGRA Expediente de certificação de mudas e sementes 036.04.04.004
Termo de credenciamento de certificadora INTEGRA Processo de credenciamento de certificadora 036.04.03.001
Termo de credenciamento de laboratório INTEGRA Processo de credenciamento de laboratório 036.04.03.002
Termo de desinterdição INTEGRA Expediente de controle de foco de doença animal 036.03.02.002
Termo de inspeção INTEGRA Expediente de controle de foco de doença animal 036.03.02.002
Termo de inspeção INTEGRA Expediente de fiscalização em defesa vegetal e animal 036.05.01.002
Termo de interdição INTEGRA Expediente de controle de foco de doença animal 036.03.02.002
Termo de responsabilidade pela borbulheira CBM-2 INTEGRA Processo de cadastro de material de propagação vegetativa 036.04.02.001
Termo de sacrifício de animais com brucelose ou tuberculose INTEGRA Expediente de controle de foco de doença animal 036.03.02.002
Termo de sanidade de animal importado de países de risco INTEGRA Dossiê de monitoramento de animal importado de país de risco 036.03.02.005
Tese, Ata de sessão pública da defesa de 036.02.01.001
Trânsito animal - GTA, Guia de INTEGRA Base de dados do sistema Gestão da Defesa Animal e Vegetal - GEDAVE 036.03.01.001
Trânsito vegetal - PTV, Permissão de INTEGRA Base de dados do sistema Gestão da Defesa Animal e Vegetal - GEDAVE 036.03.01.001
Tuberculose, Processo de cadastro e habilitação de médico veterinário junto ao Programa Estadual de Controle e Erradicação de Brucelose e 036.04.01.001
Tuberculose, Processo de certificação voluntária de estabelecimento de criação livre ou monitorada de brucelose e 036.03.02.006
Tuberculose, Termo de sacrifício de animais com brucelose ou INTEGRA Expediente de controle de foco de doença animal 036.03.02.002

U
Unidade de recebimento de embalagens vazias de agrotóxicos e afins - UREV, Cadastro de USE Processo de registro de empresa de comercialização e 
prestação de serviço de aplicação de agrotóxico e afins 036.05.02.002
Unidade Produtora - UP, Processo de cadastramento de 036.03.02.003
UP, Processo de cadastramento de Unidade Produtora 036.03.02.003
UREV, Cadastro de unidade de recebimento de embalagens vazias de agrotóxicos e afins USE Processo de registro de empresa de comercialização e
 prestação de serviço de aplicação de agrotóxico e afins 036.05.02.002
Uso agrícola, Dossiê de produto agrotóxico ou afim de USE Expediente de cadastro de produto agrotóxico ou afim 036.05.02.003
Uso da balança, Pasta de registro de USE Formulário de controle e calibração de balança 036.01.04.004
Uso da queima controlada, Expediente de manifestação sobre o 036.05.02.001
USQ-REG, Análise crítica de certificados de calibração USE Formulário de análise de certificado de calibração de instrumentos e equipamentos. 036.01.04.005

V
Vaca, Ficha individual da USE Ficha de registro genealógico do animal 036.01.03.001
Vacinação assistida por propriedade, Relatório de INTEGRA Dossiê de campanha de vacinação 036.03.02.004
Vacinação de rebanho assinada pelo produtor e pelo servidor, Declaração de INTEGRA Dossiê de campanha de vacinação 036.03.02.004
Vacinação, Dossiê de campanha de 036.03.02.004
Vegetais, Termo de apreensão de produtos INTEGRA Processo de apuração de infração à defesa vegetal e animal 036.05.01.001
Vegetal, Auto de infração USE Processo de apuração de infração vegetal e animal 036.05.01.001
VEGETAL, DEFESA SANITÁRIA ANIMAL E 036.03
Verificação de temperatura de equipamentos, Formulário de 036.01.04.006
Veterinário junto ao Programa Estadual de Controle e Erradicação de Brucelose e Tuberculose, Processo de cadastro e habilitação de médico 036.04.01.001
Vistoria CBM-4, Laudo de INTEGRA Processo de cadastro de material de propagação vegetativa 036.04.02.001
Vistoria de crédito rural e seguro agrícola, Laudo de 036.06.01.003
Vistoria e inspeção da infraestrutura das plantas matrizes CBM-9, Laudo de INTEGRA Processo de cadastro de material de propagação vegetativa 036.04.02.001
Viveirista ou comerciante junto à Coordenadoria de Defesa Agropecuária - CDA, Requerimento de cadastramento pelo INTEGRA Processo de 
cadastro de viveiros e de depósitos de mudas 036.04.02.002
Viveiro, Termo de compromisso do responsável técnico pela sanidade das mudas INTEGRA Processo de cadastro de viveiros e de depósitos de mudas 036.04.02.002
Viveiros de mudas, Processo de cadastro de USE Processo de cadastro de viveiros e de depósitos de mudas 036.04.02.002
Viveiros e de depósitos de mudas cítricas, Processo de cadastro de USE Processo de cadastro de viveiros e de depósitos de mudas 036.04.02.002
Viveiros e de depósitos de mudas, Processo de cadastro de 036.04.02.002
Viveiros ou depósitos de mudas cítricas, Atendimento às exigências sanitárias para a instalação de INTEGRA Processo de cadastro de viveiros e de depósitos de mudas 036.04.02.002

 Resolução SAA - 20, de 27-4-2017

Dispõe sobre delegação de competência

O Secretário de Agricultura e Abastecimento, nos termos do 
art. 23, inc. XXVII, do Dec.52833-08, resolve:

Artigo 1º - Delegar ao Chefe de Gabinete, competência 
para autorizar no âmbito desta Pasta, mediante ato específico, 
os afastamentos de funcionários/servidores, nos termos dos 
artigos 68 e 69, da Lei 10261-68, bem como aprovar o Plano de 
Ação para o Desenvolvimento-PAD, previsto no Dec. 57780-12, 
alterado pelo Dec. 58373-12.

Artigo 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação.

 Decisão do Secretário, de 26-4-2017
À vista do precedente relatório final apresentado pelo 

responsável pela apuração preliminar instaurada nestes autos, 
determino, no uso das minhas atribuições legais, o arquivamento 
do feito em razão da ausência de responsabilidades de servido-
res desta Pasta nas ocorrências relativas aos perfis metálicos 
oriundos da Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô). 
Determino, outrossim, que sejam adotadas as necessárias pro-
vidências visando a doação de perfis metálicos à Companhia 
de Desenvolvimento Agrícola de São Paulo – CODASP com o 
objetivo de regularizar contabilmente esses bens, notadamente, 
no SIAFEM e Sistema de Controle de Estoque – SCEw, conforme 
exposto pela 3ª Diretoria de Fiscalização da Secretaria da Fazen-
da (fls. 4). Remeta-se cópia integral destes autos à CODASP para 
conhecimento e o que mais couber. (PSAA 5734/15)

 AGÊNCIA PAULISTA DE TECNOLOGIA 
DOS AGRONEGÓCIOS

 DEPARTAMENTO DE DESCENTRALIZAÇÃO DO 
DESENVOLVIMENTO

 Extratos de Contratos
Processo SAA: 5.222/2017
Contratante: Fundação de Apoio à Pesquisa Agrícola - 

Fundag
Contratada: Departamento de Descentralização do Desen-

volvimento - DDD
Título do Projeto: Avaliação da Eficiência agronômica do 

fertilizante foliar Soli Set e Agro Mos no controle da Sigatoka-
-Negra na cultura da banana.

Valor: R$ 7.027,20 a ser pago ao executor em forma de 
materiais, bens e serviços.

Programa 1301 – Tecnologia sustentáveis para o desenvol-
vimento rural e agroindustrial (PPA 2016-2019)

Unidade Realizadora: Polo Regional Vale do Ribeira – 
Pariquera-Açú.

Coordenador: Eduardo Jun Fuzitani
Vigência: 17-04-2017 a 31-07-2017
Processo SAA: 5.224/2017
Contratante: Fundação de Apoio à Pesquisa Agrícola - 

Fundag

Contratada: Departamento de Descentralização do Desen-
volvimento - DDD

Título do Projeto: IV Encontro DNA em 2017.
Valor: R$ 1.440,00 a ser pago ao executor em forma de 

materiais, bens e serviços.
Programa 1301 – Tecnologia sustentáveis para o desenvol-

vimento rural e agroindustrial (PPA 2016-2019)
Unidade Realizadora: Unidade de Pesquisa e Desenvolvi-

mento de Jaú – Jaú
Coordenador: Gabriela Aferri
Vigência: 05-04-2017 a 20-10-2017

 COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA 
TÉCNICA INTEGRAL

 Escritório de Desenvolvimento Rural de Piracicaba
Comunicado
O Escritório de Desenvolvimento Rural de Piracicaba comu-

nica que está aberta a licitação na modalidade Pedido de Cota-
ção de Preços – Shopping 01/2017, objetivando a contratação 
de empresa para execução de reforma e adequação da Casa da 
Agricultura de Americana, com fornecimento de mão-de-obra 
e materiais necessários, com recursos oriundos do Projeto de 
Desenvolvimento Rural Sustentável – Microbacias II, Acesso ao 
Mercado. O edital e as demais peças do projeto poderão ser soli-
citados através do e-mail edr.piracicaba@cati.sp.gov.br ou pelo 
telefone: (19) 34225192, ou pelo site www.cati.sp.gov.br, ou fisi-
camente no Escritório de Desenvolvimento Rural de Piracicaba, 
no endereço Rua Campos Salles, 507, Centro, Piracicaba-SP, CEP: 
13400-200. O prazo final para entrega das propostas é até as 17 
hs do dia 05-05-2017.

 NÚCLEO DE SUPRIMENTOS PATRIMÔNIO

 Resumo de contrato
PSAA 1.033/2017 – Contratante: Coordenadoria de Assis-

tência Técnica Integral – Contratada: Imprensa Oficial do Estado 
S/A - Imesp, Valor total: R$59.300,00 - Objeto: Contratação de 
Serviços Gráficos para Confecção da Revista “Casa da Agri-
cultura 2017”– Classificação do recurso: Natureza de Despe-
sa:339039-83, Programa de Trabalho 20.606.1307.4437.0000, 
da U.G.E 13.01.34 – Data de assinatura: 31-03-2017.

 Comunicado
Processo SAA 5.027/2017
Dispensa de Licitação: 019/2017
Interessado: Núcleo de Suprimentos e Patrimônio/CATI
Assunto: Manutenção preventiva e corretiva de elevador 

monta carga
Destino: Núcleo de Suprimentos e Patrimônio/CATI
Empresa: MFR Elevadores em Geral Ltda ME
Valor: R$ 650,00
Pedido: 048/17
Item: 14800 UF:1 ND: 33903980
PT: 20.606.1307.4437.0000
UGE: 130104

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste documento
quando visualizado diretamente no portal www.imprensaoficial.com.br
sexta-feira, 28 de abril de 2017 às 02:36:34.


