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o pRESTDENTE oa RcEncrA GotANA DE DEFESA AGRopEcuAnln
AGRODEFESA, no uso das atribuig6es legais que lhe confere a Lei 14.645, de 30 de
dezembro de 2003, que altera a Lei no 13.550, de 11 de novembro de 1999;

Considerando o Decreto Federal no 5.741, de 30 de margo de 2006, que insti-
tuiu o Sistema Unificado de AtengSo d Sanidade Agropecu6ria - SUASA;

Considerando o disposto no art. 20 do Decreto Federal no 5.741, de 30 de mar-
go de 2006, que estabelece as instAncias intermedi5rias do SUASA, a coordenagSo e execu-
g5o dos programas, dos projetos e das atividades de educagSo sanitdria vegetal e animal;

Considerando que a educa96o sanitdria 6 uma atividade estrat6gica e
instrumento de defesa agropecudria, conforme art. 39, segSo lV do Decreto Federal no 5.741,
de 30 de margo de 2006;

Considerando ainda que o Ministerio da Agricultura, Pecu6ria e Abastecimento
instituiu o Programa Nacional de EducagSo Sanit5ria em Defesa Agropecudria, exercido pela
Secretaria de Defesa Agropecu6ria, atrav6s da lnstrugSo Normativi Federal no 28, de 15 de
maio de 2008;

Considerando finalmente que a Agrodefesa, como instAncia intermediSria do
SUASA, 6 responsdvel por coordenar e executar ag6es de Educagio Sanit6ria em Defesa
Agropecu6ria no Estado de Goi6s;
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RESOLVE:

Art. 10 lnstituir o Nfcleo Estadual
Agropecu6ria, nos termos desta Portaria, vinculado
AGRODEFESA

de Educagio SanitSria em Defesa
d Diretoria T6cnica e de lnspegSo da

Art. 20 O Nricleo Estadual de Educagio Sanitiria tem por objetivo geral
promover, por via educativa, a sanidade animal e vegetal, inocuidade e qualidade dos
produtos agropecu6rios e de seus derivados.

Pardgrafo r.rnico. Entende-se por educaqSo sanitiria em defesa
agropecu6ria o processo de construgSo, disseminagSo e apropriagSo de conhecimentos, por
parte dos participantes das diversas etapas das cadeias produtivas associadas is atividades
agropecu6rias, e pela populagio em geral, relacionados d sa0de animal, sanidade vegetal e
qualidade dos produtos, subprodutos e insumos agropecu5rios.

Art. 30 Os objetivos especificos do Nricleo Estadual de Educagio Sanit5ria
sao:

| - promover o fortalecimento, aumento da abrangdncia e aperfeigoamento das
ag6es p0blicas e privadas orientadas para atividade de educagio, em consonancia com as
seguintes diretrizes:

a) Estimular a responsabilidade individual e coletiva, nos seome
produtivos e sociais envolvidos, quanto aos beneficios das ag6es d;,4
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b) Promogdo da compreenseo e aplicagao da legislagSo de defesa
agropecudria, por meio de projetos educativos sanitdrios e promogfio de
atividades de educagio sanit6ria em defesa agropecu6ria;

c) PromogSo de cursos de educagio sanit6ria;
,d) FormagSo de multiplicadores em defesa agropecudria;
e) PromogSo de interc6mbio e atualizagdo t6cnica de educagSo sanitdria em

defesa agropecu6ria;
0 UtilizagSo dos meios de comunicagSo como instrumento de informagao e de

educagSo, conjuntamente com a Assessoria de lmprensa/Comunicagso da
Agrodefesa.

ll - desenvolver e implementar de forma continuada, planos, programas,
atividades e aE6es de educagio sanitdria em defesa agropecudria.

Art. 40 O N(cleo Estadual de Educagio Sanit6ria em Defesa Agropecuiriaseri c-onstituido por Fiscais Estaduais Agropecu6rios a serem nomeados poi eortaria
especlfica desta Ag6ncia.

Art 5o Delegar aos membros do Nricteo competdncia para praticar os atos
necessdrios ao fiel cumprimento desta Portaria, inclusive poderes para se comunicarem,
diretamente com todas as inst6ncias desta Ag€ncia.

$1o Em casos de comunicagSo formal, com representantes de 6rgios e
entidades p[blicas ou privadas, e pessoas fisicas, cujas atividades se relacionam com os
objetivos definidos nesta portaria, sejam expedidos pela Diretoria Executiva desta instituigio.

$ 20 Os membros do N0cleo poderSo solicitar apoio t6cnico, administrativo e
operacional da estrutura do quadro da Agrodefesa para concretizagSo dos trabalhos
instituidos nesta portaria.

Art. 60 O N(cleo Estadual de Educagio Sanit6ria em Defesa Agropecu6ria
ter6 car6ter consultivo, propositivo e executivo, onde as deliberag6es ser5o exped-idas por ato
administrativo da Diretoria Tecnica e de lnspeg6o, em concordAncia com a Diretoria Executiva
da Agrodefesa.

Art. 70 A participagSo no N[cleo ser6 considerada prestagao de servigo
relevante e nio ensejard remuneragio.

Art. 8o Fica revogada a Portaria no 336, de 21 de margo de 2012.

Art. 90 Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua assinatura.

oE cIEHcIA E cUMPRA.SE.

GABINETE DO PRESIDENTE DA AGENCIA GOIANA DE DEFESA
AGROPECUARIA - AGRODEFESA, GOiANiA, de 2016.
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