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SECRETARIA DA AGRICULTURA, 
PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO

O QUE É?

O  é um plano de Estado, implementado através 

da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Irrigação, que visa o 

atendimento de demandas do setor agropecuário, com 

intuito de estruturar um sistema mais ágil e racional.

O plano tem o objetivo de fortalecer o setor produtivo, em 

parceria público-privada, com revisão de processos, metas 

gerenciais e ferramentas de gestão que somam simplicidade 

e objetividade, em sintonia com o ,   implementado 

pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 

MAIS SIMPLICIDADE  
PARA VOCÊ PRODUZIR.

MAIS COMPETITIVIDADE PARA 
O RIO GRANDE CRESCER.



POR QUE FAZER?
A Secretaria da Agricultura possui, entre suas atribuições, assegurar

a competitividade e a sustentabilidade do setor Agro gaúcho.

Essas ações só poderão ser consumadas se a instituição perseguir

de maneira contínua a modernização de seus processos, 

o aumento da eficiência dos serviços oferecidos 
e a desburocratização de suas atividades.

O  será conduzido pela Secretaria da Agricultura, Pecuária e 

Irrigação, podendo ter interação com outras Secretarias de Estado que 

tenham ações voltadas ao setor produtivo, gerando ações de caráter 

contínuo. O Plano tem prazo de duração indeterminado.

AÇÕES DESENVOLVIDAS

  Estabelecer canais de comunicação com 

os clientes e parceiros da Seapi, tornando mais 

ágil o tempo de resposta da instituição 
às necessidades do Agro gaúcho,   

através da desburocratização, harmonização                

e modernização dos seus serviços.

   Avaliar com o corpo funcional                              
a necessidade de alterações no sistema 
regulatório e processos internos, 
buscando a modernização institucional.

ATENDIMENTO DAS DEMANDAS
As demandas identificadas pelas 

instituições serão submetidas às áreas 

técnicas afins para avaliação de sua 

viabilidade. As consideradas pertinentes 

vão ter sua resolução em prazos definidos 

com a devida comunicação sobre sua 

resolutividade às entidades solicitantes.

QUAIS OS 
BENEFÍCIOS
DO                 ?

DEMANDA ATO BENEFICIÁRIOS EFEITO

Marco legal das florestas 
plantadas

Regulamentação da Lei Estadual 
14.672/2015, encaminhado à Assembleia 
Legislativa do PL 145/2016

Florestas Plantadas
Institui o marco regulatório das 
florestas plantadas e passa a gestão 
do setor para a Seapi

Adequação dos regulamentos de 
Inspeção de Produtos de Origem 
Animal Estaduais ao Federal

Analisar e sugerir demandas à revisão do 
RIISPOA, na esfera federal (MAPA)

Agroindústria de 
produtos de origem 
animal

Estabelece grupo técnico para 
avaliar adequações necessárias

Agregação de valor aos produtos 
agropecuários e agroindustriais

Regulamentação da Lei 11.716/2001, com 
a publicação do Decreto 53.004/2016

Todas as cadeias 
produtivas

Estabelece o Conselho de 
Certificação e Qualidade, que define 
os processos de certificação de 
produtos agropecuários

Emissão da Permissão de Trânsito 
Vegetal (PTV) eletrônica e Guia 
de Livre Trânsito de Vinhos (GLT)

Desenvolvimento de sistema on line para 
emissão de documentos

Cadeias produtivas 
agrícolas

Permite adiantar a emissão de PTV 
e GLT, evitando cargas em espera 
nos pontos de saída do Estado

Ampliação prazo exame mormo
Estudo para estabelecer prazo de 
validade do exame de mormo para 
transito interno de equinos

Equinocultura
Reduz exigência para transito 
interno, mantendo a vigilância sobre 
a enfermidade.

Procedimento de armazenagem 
de água para sistemas de 
irrigação

Publicação do Decreto 52.931/2016 e 
resolução do CONSEMA 323/2016

Cadeias produtivas 
agropecuárias

Simplifica o uso de tecnologia de 
irrigação na agropecuária

Integração de Estatísticas de 
produção do SIM

Regulamentação da Lei Estadual 
12.380/2005, para uso do SDA no 
controle de produção em empresas sob 
Inspeção Municipal

Empresas de 
produtos de origem 
animal sob inspeção 
municipal

Obtenção de dados confiáveis de 
produção de origem animal no 
âmbito dos municípios, permitindo 
ações dirigidas a esse setor

Registro de rótulos de produtos 
de origem animal

Disponibiliza sistema informatizado para 
submissão de rótulos on line

Setor Agroindustrial
Agilidade do processo de registro de 
novos rótulos

Agilidade na análise de registro de 
Agroindústrias de Produtos de 
Origem Animal

Descentralização de análise de registros 
e plantas pela DIPOA

Setor Agroindustrial
Agilidade na análise e autorização 
de ampliações e reformas de 
estabelecimentos

Certificação Sanitária em 
Tuberculose e Brucelose Bovina

Programa de certificação de cadeias de 
fornecedores, com identificação 
individual dos animais – IN 001/2016

Cadeia produtiva 
do leite

Permite a adoção de identificação 
individual e informatização dos 
dados de rebanho

Cadastro vitivinicola
Desenvolvimento e operação do Sistema 
de Cadastro e Declaração de Produção 
de Uvas, Vinhos e Derivados on line

Cadeia Produtiva da 
Uva e do Vinho

Obtenção de dados oficiais da 
produção vitivinícola estadual


