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OFÍCIO Nº 10/2021/VIGI-URG/SGRV7/DIOP/CGVIGIAGRO/DTEC/SDA/MAPA

Uruguaiana, 05 de março de 2021.

Aos Senhores
USUÁRIOS DA VIGI-URG

 

Assunto: Novo procedimento dos processos de bebidas.

 

Prezados usuários

 

Visando a racionalização de procedimentos e a melhoria dos controles, no intuito
de tornar a a�vidade de fiscalização mais eficiente e mais célere, na esteira da desejável
Facilitação do Comércio Internacional, o VIGIAGRO - Vigilância Agropecuária Internacional-
promove uma alteração dos procedimentos dos processos de importação de bebidas, a par�r do
dia 08 de março de 2021.

Desta forma, todos os processos de bebidas deverão serem enviados para uma
"Central de análise remota", a qual ficará responsável por todas as análises documentais. Os
processos de bebidas deverão ser apresentados para tratamento administra�vo pela equipe de
análise remota através do link disponível em: h�ps://sites.google.com/view/vigiagro-bebidas. O
interessado receberá um e-mail de confirmação enviado automa�camente após o envio de sua
solicitação. Para garan�r o recebimento da mensagem é essencial que o e-mail preenchido no
formulário esteja correto.

Para evitar que os interessados enviem e-mail para verificar se o seu processo foi
recebido ou não, e ainda para evitar contatos desnecessários e o�mizar o fluxo de informações, foi
criado um mural onde o interessado poderá verificar a situação da sua solicitação
h�ps://sites.google.com/view/vigiagro-bebidas .

https://sites.google.com/view/vigiagro-bebidas
https://sites.google.com/view/vigiagro-bebidas
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A Central será formada por Auditores Fiscais Federais Agropecuários especialistas
no assunto, voltados exclusivamente para este fim, possuindo canal direto de comunicação com a
Coordenação Geral de Vinhos e Bebidas, para elucidação de casos complexos e fora da
normalidade, concorrendo para maior celeridade dos mesmos.

Após a emissão do parecer da Central de análise remota, referente a análise
documental, o interessado deverá enviar o processo a esta unidade, através da plataforma Genius,
para agendamento da inspeção �sica do produto e coleta de amostras, quando couber. O processo
somente será recepcionado, após concluída a etapa de análise documental pela Central. A
conclusão dos processos que forem enviados para inspeção �sica ficará a cargo desta unidade.

Parte dos processos poderão ser classificados em Canal Verde, a critério do DIPOV-
DEPARTAMENTO DE INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL, sendo deferidos pela Central,
não havendo a necessidade de enviá-los a esta unidade.

Será disponibilizado material com todas as orientações ao importador ou seu
representante legal.

Esta unidade não par�cipará das análises documentais prévias à inspeção. As
No�ficações Fiscais Agropecuárias (NFA), emi�das nessa fase, serão resolvidas
exclusivamente com a "Central de análise remota", através dos sistemas do MAPA. As dúvidas e
ques�onamentos deverão ser anexadas ao dossiê do respec�vo processo.

Cremos que essa será uma medida importante, no sen�do de  aliviar a carga de
processos nessa unidade, e contribuirá sobremaneira para maior agilidade nas liberações das
cargas em geral.

 

 

 

Atenciosamente,

 

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

RS
 

Documento assinado eletronicamente por DIEGO MILANO MOREIRA, Auditor Fiscal Federal
Agropecuário, em 05/03/2021, às 18:02, 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
14190118 e o código CRC 257C22F6.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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