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ADAGRI 

• Criada pela Lei Nº 13.496, de 02 de julho de 2004 

• Autarquia sob regime especial 

• Personalidade Jurídica de direito público 

• Qualificada como Agência executiva 

• Autonomia administrativa e financeira 

• Patrimônio próprio e quadro de servidores 

• Autoridade Estadual de Sanidade Agropecuária 

• Vinculada à Secretaria do Desenvolvimento Econômico e 
Trabalho - SEDET 
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Finalidade Institucional 
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Proteger a saúde dos animais e vegetais e propiciar 

a qualidade sanitária dos produtos industriais 

derivados, promovendo a sustentabilidade  desses 

setores e a segurança alimentar humana. 
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Missão 
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Distribuição dos Núcleos Locais da ADAGRI 



Distribuição por Regional 



www.adagri.ce.gov.br 



Fiscalização dos estabelecimentos 
que comercializam produtos de uso 

veterinário  
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Fiscalização do Comércio de Produtos de Uso Veterinário Regulamento de fiscalização dos produtos de uso 

veterinário e dos estabelecimentos que os fabriquem 

ou comerciem 

     Anexo ao Decreto 5.053 de 22/04/2004 – MAPA 

 

Decreto 8.840, de 24/08/ 2016 - MAPA 
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Produto de Uso Veterinário 

• De acordo com o Art. 25º do Decreto 5.053/2004 
- MAPA 
– Toda substância química, biológica, biotecnológica 

ou preparação manufaturada cuja administração se 
faça de forma individual ou coletiva, direta ou 
misturada com o alimento, destinada à prevenção, ao 
diagnóstico, à cura ou ao tratamento das doenças 
dos animais,  
• inclusive os aditivos, suplementos, promotores, 

melhoradores da produção animal, antissépticos, 
desinfetantes de uso ambiental ou em equipamentos e 
instalações pecuárias, pesticidas e todos os produtos que, 
utilizados nos animais ou no seu habitat, protejam, 
restaurem ou modifiquem suas funções orgânicas e 
fisiológicas, e os produtos destinados à higiene e ao 
embelezamento dos animais. 



Produto de Uso Veterinário 

• São de atenção especial por parte do serviço 
veterinário oficial, aqueles que devem ser 
conservados sob refrigeração, como o caso da 
maioria dos produtos biológicos (ex.: vacinas, 
soros, antígenos, alérgenos). 

• Como produtos farmacêuticos são considerados, 
principalmente, os antimicrobianos (antibióticos, 
sulfas, quinolonas e desinfetantes), os 
antiparasitários (anti-helmínticos, coccidiostáticos, 
ectoparasiticidas, inseticidas, etc.), os hormônios, 
os vitamínicos, os anestésicos, os anti-
inflamatórios e os produtos de higiene e 
embelezamento. 

Art. 25º do Decreto 5.053/2004 - MAPA 
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• Art. 4º, inciso V  
 
             - Compete a ADAGRI manter registros e fiscalizar as 
condições de funcionamento dos estabelecimentos que se 
dedicam ao comércio de insumos, rações, imunobiológicos 
e quimioterápicos de uso em medicina veterinária, bem 
como outros produtos de uso pecuário. 
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1. Chegada no Estabelecimento 

• Identificação ao comerciante 

• Solicitação de um representante para 

acompanhar a fiscalização 

 

Fiscalização do Comércio de Produtos de Uso Veterinário 



2. Verificação da documentação do estabelecimento 

 

 

• Certificado de Registro – MAPA 

• Identificação de Responsabilidade Técnica – CRMV-CE (ART) 

• Certificado de Regularidade – CRMV-CE 

• Cadastro Agropecuário na ADAGRI e/ou Atualização 
cadastral  

Fiscalização do Comércio de Produtos de Uso Veterinário 
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Fiscalização do Comércio de Produtos de Uso Veterinário 

Certificado de Registro – MAPA 



Fiscalização do Comércio de Produtos de Uso Veterinário Identificação de Responsabilidade Técnica – CRMV-CE (ART) 



Fiscalização do Comércio de Produtos de Uso Veterinário Certificado de Regularidade – CRMV-CE 



Fiscalização do Comércio de Produtos de Uso Veterinário Cadastro Agropecuário na ADAGRI / Atualização Cadastral 



Fiscalização do Comércio de Produtos de Uso Veterinário 





3. Fiscalização dos produtos de uso veterinário de 
prateleira 

• Registrado; 

• Acondicionado em embalagem original de fabricação; 

• Mantido em temperatura adequada; 

• Prazo de validade; 

• Rotulagem em rasuras, emendas ou danificada; 

• Mantidas suas condições físico-químicas; 

• Número de bulas correspondente ao número de unidades 
do produto. 

 

 

Fiscalização do Comércio de Produtos de Uso Veterinário 
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Fiscalização dos produtos de uso veterinário de prateleira 

 

 



Fiscalização dos produtos de uso veterinário de prateleira 

 

 



Fiscalização dos produtos de uso veterinário de prateleira 

 

 



4. Fiscalização dos produtos de uso veterinário 
sujeitos a controle especial  

 

• Local exclusivo  
• Área trancada à chave ou outro dispositivo de segurança, sem exposição 

ao público, com acesso restrito e sob a responsabilidade do Médico 
Veterinário; 

• Verificação se as receitas veterinárias dos produtos 
comercializados estão sendo arquivadas  
• A disposição da fiscalização pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos a partir da 

prescrição ou aquisição.  

IN 35/2017 - MAPA 
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Fiscalização do Comércio de Produtos de Uso Veterinário 
5. Fiscalização dos produtos de uso veterinário 

mantidos sob refrigeração 
 

• Registro diário da temperatura dos produtos 
biológicos; 

• Verificação da integridade, validade e demais requisitos 
dos frascos dos produtos biológicos armazenados; 

• Contabilização dos estoques de vacinas contra febre 
aftosa, brucelose e raiva dos herbívoros e demais 
imunobiológicos. 
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Fiscalização do Comércio de Produtos de Uso Veterinário Recebimento de imunobiológicos  pelo SVE 



Fiscalização do Comércio de Produtos de Uso Veterinário Recebimento de imunobiológicos 



Fiscalização do Comércio de Produtos de Uso Veterinário Acondicionamento dos imunobiológicos 



Registro diário da leitura do termômetro Controle de Temperatura  
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Acondicionamento e entrega do imunobiológico 



A venda é condicionada ao cadastro agropecuário na 
ADAGRI 



Apreensão de Vacinas 



6. Cadastro ou atualização cadastral na ADAGRI do 
estabelecimento  

 

•  Formulário do cadastro 

 

•  Emissão da taxa do cadastro agropecuário na ADAGRI 
(Decreto Nº 31.859, de 29 de dezembro de 2015 - 
regulamenta a Lei n° 15.838/2015 que dispõe sobre a 
taxa de serviço público) 

           - 23 UFIRCE (R$ 98,00) 
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7. Encerramento da Fiscalização 

•  Lavratura do termo  

      de fiscalização 

Fiscalização do Comércio de Produtos de Uso Veterinário 



Infrações Com Maior Incidência 

  

DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO 

Expor à venda produtos de uso veterinário em 
estabelecimento sem registro junto ao MAPA; 

Expor a venda produto de uso veterinário sem registro junto 
ao MAPA; 

Expor à venda produto de uso veterinário com rotulagem 
sem nº de partida; 
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Infrações Com Maior Incidência 

  

 

 

   

DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO 

Expor à venda produto de uso veterinário fracionado; 

Expor à venda produto de uso veterinário mantido em 
temperatura inadequada para a sua conservação; 

Expor à venda produto de uso veterinário com prazo de 
validade vencido; 

Expor à venda produto de uso veterinário 
desacompanhado de sua bula; 
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Infrações Com Maior Incidência 

  

 

 

   

DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO 

Expor a venda substâncias sujeitas a controle especial 
sem que estejam guardadas em local exclusivo e 
chaveado; 

Comercializar produtos veterinários sujeitos a controle 
especial, sem retenção de receita. 
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DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO 

Comercializar substâncias sujeitas a controle especial 
sem manter o livro de registro dos adquirentes; 

Desacatar, obstar ou dificultar a ação do agente 
fiscalizador; 

Descumprir ato emanado do agente da fiscalização. 

Infrações Com Maior Incidência 
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Constituição do Processo Administrativo 

 

  

Lavratura do Auto de 

Infração 

Ciência do autuado 

Aguardar o prazo para apresentação da defesa (10 dias) 

Defesa apresentada na ADAGRI Defesa não foi apresentada 

Ofício informando 

que o autuado não 

apresentou defesa. 

Encaminhamento ao SEFAG-CE 

para constituição do processo 

 Integrar ao Auto de Infração 

juntamente com todos os 

documentos de fiscalização 

lavrados, e demais 

documentos relevantes. 



Fiscalização dos Eventos 

Agropecuários 



Fiscalização de Eventos Agropecuários 

• Fundamentação Legal: 
• Portaria 162/1994 – MAPA – Normas  que versam 

sobre a fiscalização e o controle zoossanitário das 
exposições, feiras, leilões e outras aglomerações de 
animais, em todo território nacional; 

 

• Art. 4º, inciso VII da Lei Estadual 14.446/2009 – 
Compete da ADAGRI autorizar e fiscalizar a 
realização de leilões, feiras, vaquejadas, exposições 
e outros eventos agropecuários; 
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• Portaria Estadual Nº 215/2015 

 

• Dispõe sobre a realização de eventos 
agropecuários, o registro de entidades 
promotoras, o credenciamento de responsável 
técnico – Médico Veterinário e a realização e 
controle sanitário de animais em eventos 
agropecuários 

Fiscalização de Eventos Agropecuários 
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Fiscalização dos Eventos Agropecuários 
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www.adagri.ce.gov.br 























• A solicitação deverá estar acompanhada da 
cópia da ART homologada pelo CRMV-CE; 

• O prazo mínimo para solicitação – 15 dias de 
antecedência, podendo ser reduzido para 7 dias, 
a critério da Presidência; 

• A entidade promotora deverá comunicar 
formalmente a autoridade policial do município 
a intenção de realizar o evento. 

Solicitação do Evento Agropecuário 



Fiscalização de Eventos Agropecuários 

Portaria Estadual Nº 215/2015 

1. Cadastro de Entidade Promotora de Eventos 
Agropecuários  

 

I) Cadastro de Entidade Promotora (anexo I) 

II) Cópia do CPF ou CNPJ; 

III) Cópia Inscrição Estadual – Pessoa Jurídica; 

IV) Cópia Comprovante de Endereço; 

V) Cópia do Contrato Social – Pessoa Jurídica. 
 

* Atualizar sempre que houver alteração na documentação. 

 

Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Ceará - ADAGRI 





Anexo I da Portaria 215/2017 



2. Cadastro do Responsável Técnico  

I) Cadastro do médico veterinário RT em eventos (Anexo II); 

II) Cópia da cédula de identidade profissional expedida pelo CRMV-
CE; 

III) Cópia do comprovante de residência; 

IV) Cópia de comprovante de participação em seminário específico 
para responsabilidade técnica expedida pelo CRMV-CE; 

V) Apresentação do documento expedido pelo CRMV-CE, 
declarando que o profissional está devidamente inscrito e não 
responde a processo ético e disciplinar. 

 

Fiscalização de Eventos Agropecuários 
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www.crmv-ce.org.br 



http://www.crmv-ce.org.br 



http://www.crmv-ce.org.br 



http://www.crmv-ce.org.br 



Responsável Técnico em Eventos Agropecuários 

• Obrigações: 
• Conhecer e orientar a entidade promotora e 

participantes do evento sobre os aspectos técnicos e 
legais, em especial àqueles relacionados as normas 
sanitárias; 

• Estar, obrigatoriamente, presente no local durante a 
realização do evento; 

• Realizar a recepção dos animais no recinto; 
• Conferir a documentação zoossanitária  

• GTA/ ATESTADOS/ CARTEIRA DE VACINAÇÃO/ LAUDOS NEGATIVOS 
DE REALIZAÇÃO DE TESTES (ex. MORMO e AIE) 
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• Levar ao conhecimento da ADAGRI em caráter 
imediato, quando identificar qualquer sinal 
clínico ou suspeita de doença infectocontagiosa 
nos animais; 

•  Avaliar os animais sobre as suas condições 
gerais de saúde e bem-estar; 

• Ficará a cargo do RT a emissão das eGTAs de 
saída dos animais participantes do evento. 

Responsável Técnico em Eventos Agropecuários 
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Parceria ADAGRI e Médico Veterinário RT de Eventos 



Parceria ADAGRI e Médico Veterinário RT de Eventos 



Parceria ADAGRI e Médico Veterinário RT de Eventos 



Recinto de Eventos Agropecuários 



3. Cadastro do Recinto 

I) Infraestrutura adequada à finalidade do evento; 

II) Cadastro do recinto assinado pelo representante 
legal (Anexo III); 

III) Cópia do CPF ou CNPJ; 

IV) Cópia Inscrição Estadual – Pessoa Jurídica; 

V) Cópia Comprovante de Endereço; 

VI) Cópia do Contrato Social – Pessoa Jurídica. 

 

 

 

 

Recinto de Eventos Agropecuários 
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• Requisitos avaliados na infraestrutura do 
recinto na vistoria prévia pelo SVO: 

• Estrutura de embarque e desembarque dos animais 
em bom estado de conservação, adequados às 
espécies, com rampa, pedilúvio, brete ou tronco de 
contenção, currais para manejo e iluminação 

Recinto de Eventos Agropecuários 



• Requisitos avaliados na infraestrutura do 
recinto na vistoria prévia pelo SVO: 

• Instalações em bom estado de conservação para 
acomodar os animais, segundo a espécie e finalidade, 
providos de água, alimentos aos animais e 
sombreamento adequado; 

 

Recinto de Eventos Agropecuários 



• Requisitos avaliados na infraestrutura do 
recinto na vistoria prévia pelo SVO: 

• Locais de passagem de pessoas nas áreas de 
acomodação dos animais capazes de preservar a 
integridade física do público; 

 

 

Recinto de Eventos Agropecuários 



Recinto de Eventos Agropecuários 

• Requisitos avaliados na infraestrutura do 
recinto na vistoria prévia pelo SVO: 

• Local próprio para instalação da pista de julgamento 
de animais; 

 

 



Recinto de Eventos Agropecuários 

• Requisitos avaliados na infraestrutura do 
recinto na vistoria prévia pelo SVO: 

• Sistema de desinfecção dos veículos transportadores 
de animais e rodolúvio; 

• Área do recinto para veículos transportadores de 
animais, com serviço de segurança permanente; 

• Área do evento deve ser cercada, com acessos ou 
portões que permitam o controle da movimentação 
dos animais. 

 



Recinto de Eventos Agropecuários 
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Fiscalização do Serviço Veterinário Oficial 

• Análise de risco sanitário 

• Define a forma de trabalho dos fiscais e agentes 
no evento 

 



Fiscalização do Serviço Veterinário Oficial 



Fiscalização do Serviço Veterinário Oficial 

Blitz Volantes  



Fiscalização do Serviço Veterinário Oficial 

Blitz Volantes  
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Obrigada!! 
 

e-mail: ana.glaucia@adagri.ce.gov.br 


