
META ATIVIDADE INDICADORES 
UTILIZADOS 

META 
ANUAL 

CUSTO 
ATIVIDADE 

ESPERADO 
NO 

PERIODO 

REALIZADO 
NO 

PERIODO 

REALIZADO 
NO 

ACUMULADO 
% 

realizado 
META 
ATÉ O 
FINAL 

1.1 
Acompanhamento de estabelecimentos avícolas 

comerciais não registrados e realização de 
Checklist em estabelecimentos avícolas comerciais 

registrados 

Estabelecimentos 
visitados 750 499,00 124 147 756 100,8% -6 

1.2 
Análise da documentação para o processo de 

renovação e emissão do certificado de registro de 
estabelecimento avícola comercial com atualização 

cadastral. 

Processos 
Analisados 3.000 175,00 500 

638 
2679 89,3% 321 

Certificados 
Emitidos 694 

1.3 
Acompanhamento da colheita de amostras para 
salmonela em estabelecimentos comerciais/SISP 

(Estabelecimentos visitados) 
Estabelecimentos 

visitados 1200 499,00 200 101 400 33,3% 800 

1.4 

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. 

Processos 
Analisados 250 175,00 50 

45 
253 101,2% -3 

Certificados 
Emitidos 39 

1.5 
Auxiliar o MV da CDA na execução das atividades 
de vigilância ativa para Influenza Aviária e Doença 

de Newcastle em estabelecimentos de subsistência 
localizados em sítios de aves migratórias 

Colheitas 
acompanhadas 

(incursões 
novembro e 

junho) 

60 4.987,00 0 0 30 50% 30 

1.6 

Auxiliar o MV da CDA na execução das atividades 
de cadastro e de vigilância ativa para Influenza 

Aviária e Doença de Newcastle em estabelecimentos 
de subsistência localizados no entorno de 

compartimentos avícolas. 

Propriedades 
Visitadas  30 1.995,00 8 25 25 83,3% 5 

1.7 

Auxiliar o MV da CDA na execução das atividades 
de vigilância ativa para Influenza Aviária e Doença 

de Newcastle em aves de descarte de 
estabelecimentos avícolas de postura comercial e 

de reprodução 

Propriedades 
Visitadas 120 499,00 20 35 129 107,5% -9 

1.8 

Auxiliar o MV da CDA na execução das atividades 
relacionadas aos inquéritos epidemiológicos para a 

Laringotraqueíte Infecciosa em estabelecimentos 
avícolas de postura comercial localizados no bolsão 

de Bastos e no Núcleo Colonial Mombuca 

Propriedades 
Visitadas (out/nov 

e junho/julho) 
150 499,00 0 0 75 50% 75 
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1.9 

Auxiliar o MV da CDA na execução das atividades 
relacionadas aos inquéritos epidemiológicos para a 

Influenza Aviária e Doença de Newcastle em 
estabelecimentos avícolas comerciais, de 

reprodução, de subsistência e de aves silvestres e 
ornamentais 

Propriedades 
Visitadas NÃO PREVISTO PARA REALIZAÇÃO NO PLANO DE TRABALHO VIGENTE 

1.10 

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 

Estabelecimentos 
visitados 1.200 499,00 200 10 71 5,9% 1129 

1.11 
Realização de Checklist de verificação de 

manutenção de medidas de biosseguridade em 
estabelecimentos avícolas de reprodução, 
exportadoras de material genético avícola. 

Estabelecimentos 
visitados 120 499,00 20 20 119 99,1% 1 

1.12 
Auxiliar na análise da documentação para o 

processo de habilitação de médicos veterinários 
para emissão de GTA de aves 

Processos 
Analisados e 

cadastros 
atualizados 

144 175,00 24 42 121 84% 23 

1.13 

Apoio na elaboração de análise de risco para 
implantação de estabelecimento avícola comercial, 

Elaboração de mapas de proximidade entre 
estabelecimentos avícolas comerciais e de 

reprodução, para implantação de novos 
estabelecimentos avícolas 

Processos 
Analisados 60 350,00 10 0 47 78,3% 13 

1.14 
Apoiar no fluxo de informações zoosanitárias entre 

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

Atividade diária 
360 (253 

dias 
úteis) 

175,00 60 56 211 83,4% 42 

1.15 
  

Auxiliar o MV responsável pela epidemiologia na 
tabulação e análise crítica de dados das 

notificações de mortalidade, suspeitas e focos de 
doenças das aves, e resultados, assim como a 

elaboração de informes e boletins epidemiológicos 
e mapas de distribuição geográfica. 

Atividade mensal 
(Já realizado por 
especialista da 

área) 12 3.500,00 2 

ok 

ok 100% 0 

Análises/Informes 
/Boletins mensais 30 

1.16 

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; 

POP’s 
Elaborados / 
Revisados 

12 7.000,00 2 0 1 8,3% 11 



1.17 
Promover e colaborar em eventos técnico-

científicos, como treinamentos e capacitação 
profissional de médicos veterinários do setor 

público e privado em Sanidade Avícola; 

Eventos 
Realizados (Q-

GIS*) 
4 40.600,00 0 1 1 25% 3 

1.18 

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

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

elaboração e distribuição de material técnico; 

Reuniões 
realizadas com 

produtores rurais 
4 3.200,00 0 0 1 25% 3 

1.19 
Elaboração e atualização de informes sobre a 

caracterização das atividades avícolas nas 
diferentes regionais do Estado; 

Caracterizações 
realizadas (Já 
realizado por 

especialista da 
área) 

40 1.500,00 8 ok ok 100% 0 

1.20 
Análise de documentos para processo de 

comerciante de aves vivas com atualização junto ao 
Sistema GEDAVE.  

Processos 
Analisados 200 106,50 40 

39 
159 79,5% 41 

Certificados 
Emitidos 39 

1.21 
Cadastro e atualização cadastral de produtores de 

aves ornamentais ou silvestres não comerciais 
junto ao Sistema GEDAVE; 

Cadastros 
Atualizados 300 106,50 50 1 4 1,3% 296 

1.22 
Cadastro de GTA e de atestados veterinários junto 

ao Sistema GEDAVE, para trânsito de aves 
silvestres e ornamentais 

Atestados 
cadastrados 120 106,50 20 0 1 0,8% 119 

 


