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Ofício nº 9/2021/VIGI-URG/SGRV7/DIOP/CGVIGIAGRO/DTEC/SDA/MAPA
Uruguaiana, 26 de fevereiro de 2021.
Senhores
USUÁRIOS DA VIGI-URG
Assunto: Envio de processos.
Prezados usuários,
Devido às dificuldades dos usuários em enviar os e-mails conforme as orientações feitas nos
ofícios anteriores, visando a facilitação do trabalho dos servidores, no sentido de agilização da
análise e liberação dos processos, resolvemos alterar o modo de envio de processos.
A partir do dia 01/03/2021 os processos deverão ser enviados através da plataforma GENIUS,
da Concessionária Multilog, no formulário Solicitação de Vistoria MAPA/VIGIAGRO. A empresa
será responsável por disponibilizar ao usuário o manual de instruções, para operação do
sistema.
Esse novo sistema visa padronizar as informações que serão enviadas aos Auditores Fiscais
Federais Agropecuários e demais servidores, no sentido de facilitar os procedimentos internos
da fiscalização, buscando a diminuição dos tempos de análise e deferimento dos processos.
Além disso, proporcionará maior transparência, pois informará ao usuário o status do processo,
como por exemplo, se foi distribuído e o momento em que ocorreu.
Disponibilizaremos no Google Drive uma planilha, que será constantemente atualizada, na qual
constará os documentos que devem ser anexados, no momento da Solicitação no Genius.
Essa planilha estará disponível no link a seguir:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fZhhAa4SUrsyqrjyIhUzS-PMf4jlbbfTTMKG7BrpLPU/e

dit#gid=0
Acreditamos que o sistema trará melhora significativa nos trâmites internos e, na medida em
que formos utilizando e nos familiarizando, será possível aumentar o nível de informações à
respeito do andamento dos processos internamente, transformando-se na interface entre o
MAPA e os usuários, proporcionando maior facilidade e agilidade na troca de informações.
Ficamos à disposição para dirimir as dúvidas que surgirem na utilização do sistema.
Atenciosamente.

DIEGO MILANO MOREIRA
CHEFA DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DE VIGILANCIA AGROPECUARIA INTERNACIONAL DE
URUGUAIANA-RS
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