
 

__________________________________________________________ 
Rua Belchior de Azevedo, 150 Vila Leopoldina CEP 05089-030 São Paulo-SP 

Tel. (0xx11)3832.1422  -  e-mail: diretoria@apa.com.br             

1 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES-2020 
 

TERMO DE COLABORAÇÃO 002/2017 
 

PERÍODO: 21 DE AGOSTO A 30 DE DEZEMBRO DE 2020 
PROGRAMA ESTADUAL DE SANIDADE AVÍCOLA 

 
REFERENTE AO 1º DESEMBOLSO ORÇAMENTÁRIO DO TERCEIRO TERMO 
ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2017 FIRMADO ENTRE A 
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO E A ASSOCIAÇÃO 
PAULISTA DE AVICULTURA.  

 
Este relatório se reporta às atividades consolidadas executadas pelo corpo 

profissional destinado exclusivamente a atender ao Plano de Trabalho do Terceiro Termo 
Aditivo ao Termo de Colaboração nº 002/2017, celebrado entre a Secretaria de Agricultura 
e Abastecimento do Estado de São Paulo e a Associação Paulista de Avicultura, firmado 
em 20 de agosto de 2020, realizadas sob os critérios do Programa Estadual de Sanidade 
Avícola, sob a coordenação do Centro de Defesa Sanitária Animal, do Grupo de Defesa 
Sanitária Animal da Coordenadoria de Defesa Agropecuária, exercidas no período entre 21 
de agosto a 30 de dezembro de 2020. 

 
Apresentamos tabela contendo as atividades previstas no período e as 

efetivamente realizadas, na forma proposta pelo Plano de Trabalho. 
 
 

ATIVIDADE PREVISTA NO PLANO TRABALHO              
(AGOSTO 2020 - AGOSTO 2021) 

REALIZADO 
NO 

PERIODO  

ESPERADO 
NO 

PERIODO  

META 
ANUAL 

% 
REALIZADO  

1 

Acompanhamento de estabelecimentos avícolas 
comerciais não registrados e realização de Checklist 

em estabelecimentos avícolas comerciais 
registrados 

341 251 750 45,5% 

2 

Análise da documentação para o processo de 
renovação e emissão do certificado de registro de 

estabelecimento avícola comercial com atualização 
cadastral. 

2.255 1000 3.000 75,2% 

3 
Acompanhamento da colheita de amostras para 

salmonela em estabelecimentos comerciais/SISP 
(Estabelecimentos visitados) 

95 400 1200 7,9% 

4 

Análise da documentação para o processo de 
certificação sanitária de núcleos de 

estabelecimentos avícolas de reprodução livres de 
salmoneloses e micoplasmoses e elaboração de 

documentos para emissão do certificado. 

154 80 250 61,6% 

5 
Realização de Checklist em estabelecimentos 

avícolas de reprodução exportadoras de material 
genético avícola, em matrizeiros e seus incubatórios 

27 40 120 22,5% 

6 

Auxiliar na vigilância ativa para Influenza Aviária e 
Doença de Newcastle em aves de descarte de 

estabelecimentos avícolas de postura comercial e de 
reprodução 

4 40 120 3,3% 

7 
Auxiliar nas atividades relacionadas aos inquéritos 
epidemiológicos para a Influenza Aviária e Doença 

de Newcastle  
NÃO PREVISTO P/ PERIODO 
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8 

Auxiliar nos inquéritos epidemiológicos para a 
Laringotraqueíte Infecciosa em estabelecimentos 

avícolas de postura comercial do bolsão de Bastos e 
do Núcleo Colonial Mombuca 

75 75 150 50,0% 

9 

Auxiliar nas atividades de cadastro e de vigilância 
ativa para Influenza Aviária e Doença de Newcastle 

em propriedades de subsistência localizados no 
entorno de compartimentos avícolas. 

0 8 30 0,0 

10 

Auxiliar no cadastro e vigilância ativa para Influenza 
Aviária e Doença de Newcastle em propriedades de 

subsistência localizados em sítios de aves 
migratórias 

29 30 60 48,3% 

11 

Apoio na orientação dos proprietários de 
estabelecimentos comerciantes de aves vivas, sobre 
a necessidade de regulamentação de seu cadastro e 

adequações às medidas de biosseguridade  

44 400 1200 3,7% 

12 

Análise da documentação para o processo de 
comerciante de aves vivas com atualização junto ao 
Sistema GEDAVE e com emissão de Certificado de 

Cadastro    

86 64 200 43,0% 

13 

Participação nos projetos e programas estaduais de 
educação sanitária implementados pela CDA, 

através da realização de palestras para produtores, 
técnicos e profissionais da área, com elaboração e 

distribuição de material técnico;  

0 1 4 0,0 

14 

Promover e colaborar em eventos técnico-científicos, 
como treinamentos e capacitação profissional de 

médicos veterinários do setor público e privado em 
Sanidade Avícola;  

0 0 4 0,0 

15 
Auxiliar no fluxo de informações zoosanitárias entre 

os órgãos oficiais estaduais locais e central, e 
órgãos oficiais federais; 

51 120 360 14,2% 

16 

Auxiliar na tabulação e análise crítica de dados das 
notificações de mortalidade, suspeitas e focos de 
doenças das aves, resultados, na elaboração de 
informes, boletins epidemiológicos e mapas de 

distribuição geográfica. 

0 4 12 0,0 

17 
Elaboração e atualização de informes sobre a 

caracterização das atividades avícolas nas 
diferentes regionais do Estado; 

0 12 40 0,0 

18 
Apoio na elaboração de análise de risco para 

implantação de estabelecimento avícola comercial, 
com confecção de mapas de proximidade 

35 20 60 58,3% 

19 

Apoio na elaboração e revisão de Regulamentos 
Técnicos e Procedimentos Operacionais 

Padronizados (POPs) para atendimento às diversas 
atividades relacionadas ao programa Estadual de 

Sanidade Avícola; 

0 4 12 0,0 

20 

Auxiliar na análise da documentação para o 
processo de habilitação de médicos veterinários para 

emissão de GTA de aves e ovos férteis e na 
atualização cadastral dos mesmos junto aos 

estabelecimentos avícolas no Sistema GEDAVE; 

50 48 144 34,7% 

21 
Cadastro e atualização cadastral de produtores de 

aves ornamentais ou silvestres não comerciais junto 
ao Sistema GEDAVE; 

4 100 300 1,3% 

22 
Cadastro de GTAs e de atestados veterinários junto 

ao Sistema GEDAVE, para trânsito de aves 
silvestres e ornamentais 

1 40 120 0,8% 
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Nota-se dificuldade em algumas atividades, como as metas 3, 5, 6 que 

compreendem colheitas de amostra para salmonelas em estabelecimentos comerciais e 
SISP, colheitas para vigilância de DN e IA em aves de descarte e checklist em 
estabelecimentos de reprodução. Será realizada uma diligência nessas atividades, a fim de 
alcançar o proposto. 

Com relação à atividade 9, de vigilância no entorno dos compartimentos avícolas, 
deverá ser revisada, pois essa atividade deixou de ser exigida pelo MAPA.  

Estamos também tendo dificuldades na conscientização de proprietários de lojas 
comerciantes de aves vivas, pretendemos alavancar a atividade, em sinergia com o serviço 
oficial.  

No que se refere ao fluxo de informações zoosanitárias, o mesmo depende dos 
resultados positivos recebidos pelos laboratórios.  

A atividade 16, de tabulação e análise crítica de informes sanitários, com 
elaboração de boletins epidemiológicos e mapas de distribuição geográfica, está sendo 
realizada por especialista da área.  

O cadastro e atualização cadastral de produtores de aves ornamentais não 
comerciais (atividades 21 e 22) também serão alavancados nos próximos meses. 

 
O incremento e alteração de muitas das atividades acarretou adaptação de nossa 

equipe de trabalho, mas esperamos cumprir de maneira efetiva todas as atividades 
propostas, demonstrando o desempenho profissional em atender ao objetivo de 
conjugação de esforços para implementação das ações de defesa sanitária animal no 
universo do segmento avícola. 

 
 

São Paulo, 12 de fevereiro de 2021 
 
 
 
 
 
 

Érico Antônio Pozzer 
Presidente da Associação Paulista de Avicultura 

 


