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MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
SECRETARIA DE DEFESA AGROPECUARIA

COORDENACAO-GERAL DO SISTEMA DE VIGILANCIA AGROPECUARIA INTERNACIONAL
DIVISAO DE OPERACOES E FISCALIZACAO

 

          

OFÍCIO-CIRCULAR Nº 4/2019/DOF/CGVIGIAGRO/SDA/MAPA

Brasília, 30 de julho de 2019.

Aos Chefes dos SGRV
Unidades VIGIAGRO
 

Assunto: U�lização da DAT-EM no SIGIVIG 2.0 

 

Prezados Chefes

 

1. Considerando as alterações do Anexo XXXIX - Da Fiscalização de Embalagens e Suportes de
Madeira do Manual de Procedimentos do VIGIAGRO, dado pela IN SDA nº 12, DE 28 de junho de 2019
que, em seu item 1.3. estabelece que: “É responsabilidade do importador ou seu representante legal
comunicar a Unidade do VIGIAGRO por meio da Declaração Agropecuária de Trânsito Internacional -
Embalagem de Madeira - DAT-EM, sobre todos os conhecimentos de embarque ou manifestos de carga,
cargas soltas, veículos ou contentores para análise quanto à possibilidade de existência de embalagens e
suportes de madeira.”

2. Considerando a constante necessidade de padronização das ações do VIGIAGRO;

3. Considerando princípio da transparência da gestão pública, defina pelo Decreto
7724/2012, que regulamenta a Lei no 12.527/2011;

4. Considerando a necessidade de manter a informação centralizada em sistemas
informa�zados permi�ndo melhor gerenciamento e planejamento de ações.

5. A Divisão de Operações e Fiscalização do VIGIAGRO determina que todas as unidades do
VIGIAGRO que não u�lizam o SIGVIG Embalagem de Madeira devem obrigatoriamente adotar a
u�lização da DAT-EM no SIGIVIG 2.0 até o dia 16 de agosto de 2019.

6. As unidades que operam em consonância com o item 1.3.3. do Anexo XXXIX –
“Alterna�vamente, as informações da DAT-EM poderão ser ob�das diretamente pela Fiscalização Federal
Agropecuária junto ao recinto aduaneiro ou em sistemas oficiais de controle do comércio exterior, como o
Portal Único de Comércio Exterior”, deverão exigir a DAT-EM apenas em caso de emissão de NFA para não
conformidade com a IN MAPA nº 32/2015.

7. A DAT-EM deverá ser preenchida u�lizando-se:
NCM 4415.20.00;

LI/LSI/RE/DSE – qualquer sequência de algarismos repe�dos, uma vez que nem sempre exis�rá LI,
LSI, RE ou DSE;

Mercadoria/produto - “Embalagem de Madeira”;

Tipo de operação – “Embalagens e Suportes de Madeira”;
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Uso proposto – “Outros”.

8. Os documentos exigidos no item 2.1, alíneas b e c, poderão ser apresentados em papel ou
dossiê eletrônico do VICOMEX. 

9. As chefias regionais deverão fazer gestão junto às unidades sob sua responsabilidade para
o fiel cumprimento do prazo.

10. Os responsáveis pelas unidades que não implementarem a u�lização da DAT-EM no prazo
estabelecido poderão ser responsabilizados disciplinarmente.

 

Atenciosamente 

 

PAULO RICARDO CAMPANI
Chefe da Divisão de Operações e Fiscalização

DOF/CGVIGIAGRO/DTEC
 

Documento assinado eletronicamente por PAULO RICARDO CAMPANI, Chefe da Divisão de
Operações e Fiscalização, em 30/07/2019, às 18:37, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º,§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sistemas.agricultura.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 8022012
e o código CRC DC1DA2F9.
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