Prezado Pecuarista

Ao cumprimentá-los nos dirigimos a todos os produtores pecuarista do estado que
contribuem para o Fundo de Apoio a Pecuária do Estado da Bahia – FUNDAP, cujo objetivo
principal é de arrecadar recursos de contribuição dos produtores para formação de um fundo
compensatório no caso de um evento sanitário adverso e que exija uma ação mais contundente
para manter o atual status sanitário da pecuária.
Desta forma para dar transparência a ações dos Fundos estamos disponibilizando
informações a todos os produtores referente as ações desta Diretoria.
O Fundap tem na sua abrangência os produtores de bovinos, bubalinos, caprinos, ovinos
e suínos atualmente e junto com o Fundo de Amparo, Desenvolvimento e Defesa Sanitária
Avícola da Bahia – FAEBA, que tem como objetivo a formação de um fundo compensatório para
setor Avícola do Estado, vem informar que por solicitação do Secretaria de Agricultura do
Estado da Bahia, os Fundos pudessem manter a contratação do sistema informatizado para
produtores do Estado, que está sendo utilizado atualmente pela Agência Estadual de Defesa
Agropecuária do Estado da Bahia – ADAB, na manutenção dos dados cadastrais dos produtores,
explorações pecuárias e na emissão de documentos sanitários para trânsito.
Este sistema informatizado contratado é o que o Estado já tinha contrato, Siapec -Sistema
de Integração Agropecuário, mas que teve seu contrato finalizado em junho de 2020, não sendo
possível a sua renovação pelo ADAB.
Os Fundos com preocupação de não causar uma interrupção nos serviços prestados aos
pecuaristas, realizaram convenio conjunto com a empresa detentora do Sistema para
contratação temporária até o Governo possa disponibilizar um sistema próprio para a ADAB.
Assim foi firmado convenio do Fundap, Faeba e Adab, para disponibilizar o sistema
informatizado contratado Siapec 1, e que a partir do dia 21/12/2020 estaremos migrando para a
nova versão Siapec 3.
O convênio poderá ser acessado no site do Fundap no endereço abaixo:
https://fundapba.com/transparencia/convenio/3
Com a proximidade de evolução do status sanitário do Brasil e da Bahia em conformidade
ao Plano Estratégico do Programa Nacional de Erradicação e Prevenção da Febre Aftosa –
PNEFA, cujo objetivo é fortalecimento da Defesa Agropecuária e que uma das metas é a retirada
da vacinação contra febre aftosa, os Fundos fizeram este investimento para que não houvesse
nenhum retrocesso na evolução das ações do Estado para não prejudicar os setor pecuário e que
possamos juntos evoluir de status sanitário com maior brevidade possível.

