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LEI N º 7 .8 8 9 , D E 2 3 D E N OV EM B RO D E
1989.
Dispõe sobre inspeção sanitária e
industrial dos produtos de origem
animal, e dá outras providências.
Faço saber que o Presidente da República adotou a Medida
Provisória nº 94, de 1989, que o Congresso Nacional aprovou, e
eu, NELSON CARNEIRO, Presidente do Senado Federal, para os
efeitos do disposto no parágrafo único do art. 62 da Constituição
Federal, promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º A prévia inspeção sanitária e industrial dos produtos de
origem animal, de que trata a Lei nº 1.283, de 18 de dezembro de
1950, é da competência da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, nos termos do art. 23, inciso II, da Constituição.
Art. 2º Sem prejuízo da responsabilidade penal cabível,
a infração à legislação referente aos produtos de origem animal
acarretará, isolada ou cumulativamente, as seguintes sanções:
I.

advertência, quando o infrator for primário e não tiver
agido com dolo ou má-fé;

II .

multa, de até 25.000 Bônus do Tesouro Nacional - BTN,
nos casos não compreendidos no inciso anterior;

III. apreensão ou condenação das matérias-primas,
produtos, subprodutos, e derivados de origem animal,
quando não apresentarem condições higiênicosanit ár ias adequadas ao ¿m a que se dest inam , ou
forem adulteradas;
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IV. suspensão de atividade que cause risco ou ameaça de
natureza higiênico-sanitária ou no caso de embaraço
à ação ¿scalizadora;
V.

interdição, total ou parcial, do estabelecimento, quando a
infração consist ir na adult eração ou falsi¿cação habit ual
do produt o ou se ver i¿car, m ediant e inspeção t écnica
realizada pela autoridade competente, a inexistência
de condições higiênico-sanitárias adequadas.

§ 1º As multas previstas neste artigo serão agravadas até
o grau máximo, nos casos de artifício, ardil, simulação, desacato,
em baraço ou r esist ência a ação ¿scal, levando- se em cont a,
além das circunstâncias atenuantes ou agravantes, a situação
econôm ico- ¿nanceira do infrat or e os m eios ao seu alcance para
cumprir a Lei.
§ 2º A interdição de que trata o inciso V poderá ser
levantada, após o atendimento das exigências que motivaram a
sanção.
§ 3º Se a interdição não for levantada nos termos do
parágrafo anterior, decorridos doze meses, será cancelado o
registro (art. 7º da Lei nº 1.283, de 1950).
Art. 3º Nos casos de emergência em que ocorra risco à
saúde ou ao abastecimento público, a União poderá contratar
especialistas, nos termos do art. 37 inciso IX da Constituição,
para at ender os serv iços de inspeção pr évia e de ¿scalização, por
tempo não superior a seis meses.
Parágrafo único. A contratação será autorizada pelo
President e da República, que ¿xará a rem uneração dos contratados
em níveis compatíveis com o mercado de trabalho e dentro dos
recursos orçamentários disponíveis.
Art. 4º Os arts. 4º e 7º da Lei nº 1283, de 1950, passam,
a vigorar com a seguinte redação:
“ Ar t . 4º São com pet ent es para r ealizar a ¿scalização de
que trata esta Lei:
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a) o Ministério da Agricultura, nos estabelecimentos
mencionados nas alíneas a, b, c, d, e, e f, do art. 3º,
que façam comércio interestadual ou internacional;
b) as Secretarias de Agricultura dos Estados, do Distrito
Federal e dos Territórios, nos estabelecimentos de que
trata a alínea anterior que trata a alínea anterior que
façam comércio intermunicipal;
c)

as Secretarias ou Departamentos de Agricultura dos
Municípios, nos estabelecimentos de que trata a alínea
a desde artigo que façam apenas comércio municipal;

d) os órgãos de saúde pública dos Estados, do Distrito
Federal e dos Territórios, nos estabelecimentos de que
trata a alínea g do mesmo art. 3º.”
“ Art. 7º Nenhum estabelecimento industrial ou entreposto
de produtos de origem animal poderá funcionar no País, sem
que esteja previamente registrado no órgão competente para a
¿scalização da sua at ividade, na for m a do ar t . 4º .
Parágrafo único................. ............................”
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6º. Revogam-se as Leis nº 5.760, de 3 de dezembro de
1971, nº 6.275, de 1º de dezembro de 1975, e demais disposições
em contrário.
Senado Federal, 23 de novembro de 1989; 168º. da
Independência e 101º. da República.
NELSON CARNEIRO
Es t e t e x t o n ã o s u b s t i t u i o p u b l i c a d o n o D . O . U . d e
2 4 .1 1 .1 9 8 9
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LEI N º 8 .1 7 1 , D E 1 7 D E JA N EI RO D E 1 9 9 1 .
Dispõe sobre a política agrícola.
O P R ES I D EN T E D A R EP Ú B L I CA , faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

D o s Pr i n cíp i o s Fu n d a m e n t a i s
Art . 1° Est a lei ¿xa os fundam ent os, de¿ne os obj et ivos e
as competências institucionais, prevê os recursos e estabelece
as ações e instrumentos da política agrícola, relativamente às
atividades agropecuárias, agroindustriais e de planejamento das
at iv idades pesqueira e or est al.
Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, entende-se por
atividade agrícola a produção, o processamento e a comercialização
dos produtos, subprodutos e derivados, serviços e insumos
agrícolas, pecuár ios, pesqueir os e or est ais.
Art. 2° A política fundamenta-se nos seguintes
pressupostos:
I.

a atividade agrícola compreende processos físicos,
químicos e biológicos, onde os recursos naturais
envolvidos devem ser utilizados e gerenciados,
subordinando-se às normas e princípios de interesse
público, de forma que seja cumprida a função social e
econômica da propriedade;

II.

o setor agrícola é constituído por segmentos como:
pr o du ç ão, in su m o s , a gr o in dú s tr ia , c o m ér c io,
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abast ecim ent o e a¿ns, os quais respondem diferenciadamente às políticas públicas e às forças de
mercado;
III. como atividade econômica, a agricultura deve
proporcionar, aos que a ela se dediquem, rentabilidade
compatível com a de outros setores da economia;
IV.

o adequado abastecimento alimentar é condição básica
para garantir a tranqüilidade social, a ordem pública e
o processo de desenvolvimento econômico-social;

V.

a produção agrícola ocorre em estabelecimentos rurais
heterogêneos quanto à estrutura fundiária, condições
edafoclimáticas, disponibilidade de infra-estrutura,
capacidade empresarial, níveis tecnológicos e condições
sociais, econômicas e culturais;

VI.

o processo de desenvolvimento agrícola deve
proporcionar ao homem do campo o acesso aos serviços
essenciais: saúde, educação, segurança pública,
transporte, eletrificação, comunicação, habitação,
saneamento, lazer e outros benefícios sociais.

Art. 3° São objetivos da política agrícola:
I.

na forma como dispõe o art. 174 da Constituição, o
Estado exercerá função de planejamento, que será
determinante para o setor público e indicativo para o
set or pr ivado, dest inado a pr om over, r egular, ¿scalizar,
controlar, avaliar atividade e suprir necessidades, visando
assegurar o incremento da produção e da produtividade
agrícolas, a regularidade do abastecimento interno,
especialmente alimentar, e a redução das disparidades
regionais;

II.

sistematizar a atuação do Estado para que os diversos
segmentos intervenientes da agricultura possam
planejar suas ações e investimentos numa perspectiva
de médio e longo prazos, reduzindo as incertezas do
setor;

III. eliminar as distorções que afetam o desempenho das
funções econômica e social da agricultura;
IV.
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proteger o meio ambiente, garantir o seu uso racional
e estimular a recuperação dos recursos naturais;
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V.

(Vetado);

VI.

promover a descentralização da execução dos
serviços públicos de apoio ao setor rural, visando a
complementariedade de ações com Estados, Distrito
Federal, Territórios e Municípios, cabendo a estes
assumir suas responsabilidades na execução da política
agrícola, adequando os diversos instrumentos às suas
necessidades e realidades;

VII. compatibilizar as ações da política agrícola com as de
refor m a agr ária, assegurando aos bene¿ciários o apoio
à sua integração ao sistema produtivo;
VIII. promover e estimular o desenvolvimento da ciência e
da tecnologia agrícola pública e privada, em especial
aquelas voltadas para a utilização dos fatores de
produção internos;
IX.

possibilitar a participação efetiva de todos os segmentos
at uant es no set or r ural, na de¿nição dos r um os da
agricultura brasileira;

X.

prestar apoio institucional ao produtor rural, com
prioridade de atendimento ao pequeno produtor e sua
família;

XI.

estimular o processo de agroindustri-alização junto às
respectivas áreas de produção;

XII. (Vetado);
XIII. promover a saúde animal e a sanidade vegetal; (Inciso
incluído pela Lei nº 10.298, de 30.10.2001)
XIV. promover a idoneidade dos insumos e serviços
empregados na agricultura;(Inciso incluído pela Lei nº
10.298, de 30.10.2001)
XV. ssegurar a qualidade dos produtos de origem
agropecuária, seus derivados e resíduos de valor
econômico;(Inciso incluído pela Lei nº 10.298, de
30.10.2001)
XVI. promover a concorrência leal entre os agentes que
atuam nos setores e a proteção destes em relação
a práticas desleais e a riscos de doenças e pragas
exóticas no País; (Inciso incluído pela Lei nº 10.298,
de 30.10.2001)
Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal - SI SBI / POA
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XVII. melhorar a renda e a qualidade de vida no meio rural.
(Inciso incluído pela Lei nº 10.298, de 30.10.2001)
Art. 4° As ações e instrumentos de política agrícola referemse a:
I.

planejamento agrícola;

II.

pesquisa agrícola tecnológica;

III. assistência técnica e extensão rural;
IV.

proteção do meio ambiente, conservação e recuperação
dos recursos naturais;

V.

efesa da agropecuária;

VI.

nformação agrícola;

VII. pr o d u ç ã o, c o m e r c i a l i z a ç ã o, a ba s te c i m e n to e
armazenagem;
VIII. associativismo e cooperativismo;
I X.

form ação pr o¿ssional e educação rural;

X.

investimentos públicos e privados;

XI.

crédito rural;

XII. garantia da atividade agropecuária;
XIII. seguro agrícola;
XI V. t r ibut ação e incent ivos ¿scais;
XV. irrigação e drenagem;
XVI. habitação rural;
XVI I .elet ri¿cação rural;
XVIII.mecanização agrícola;
XIX. crédito fundiário.
Parágrafo único. Os instrumentos de política agrícola deverão
orientar-se pelos planos plurianuais. (Incluído pela Lei nº 10.246,
de 2 de julho de 2001)
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CAPÍTULO II

Da Or g a n i za çã o I n st i t u ci o n a l
Art. 5° É instituído o Conselho Nacional de Política Agrícola
(CNPA), vinculado ao Ministério da Agricultura e Reforma Agrária
(Mara), com as seguintes atribuições:
I.

(Vetado);

II.

(Vetado);

III. orientar a elaboração do Plano de Safra;
IV.

propor ajustamentos ou alterações na política
agrícola;

V.

(Vetado);

VI.

manter sistema de análise e informação sobre a
conjuntura econômica e social da atividade agrícola.

§ 1° O Conselho Nacional da Política Agrícola (CNPA) será
constituído pelos seguintes membros:
I.

u m d o M i n i s t é r i o d a E c o n o m i a , Fa z e n d a e
Planejamento;

II.

um do Banco do Brasil S.A.;

III. dois da Confederação Nacional da Agricultura;
IV.

dois representantes da Confederação Nacional dos
Trabalhadores na Agricultura (Contag);

V.

dois da Organização das Cooperativas Brasileiras,
ligados ao setor agropecuário;
VI. um do De par tam e nto N acio n al da De fe sa do
Consumidor;
VII. um da Secretaria do Meio Ambiente;
VIII. um da Secretaria do Desenvolvimento Regional;
IX. três do Ministério da Agricultura e Reforma Agrária
(Mara);
X.
um do Ministério da Infra-Estrutura;
XI. dois representantes de setores econômicos privados
abrangidos pela Lei Agrícola, de livre nomeação do
Ministério da Agricultura e Reforma Agrária (Mara);
XII. (Vetado);
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§ 2° (Vetado).
§ 3° O Conselho Nacional da Política Agrícola (CNPA) contará
com uma Secretaria Executiva e sua estrutura funcional será
integrada por Câmaras Setoriais, especializadas em produtos,
insumos, comercialização, armazenamento, transporte, crédito,
seguro e demais componentes da atividade rural.
§ 4° As Câmaras Setoriais serão instaladas por ato e a critério
do Ministro da Agricultura e Reforma Agrária, devendo o regimento
int erno do Conselho Nacional de Polít ica Agr ícola ( CNPA) ¿xar o
número de seus membros e respectivas atribuições .
§ 5° O regimento interno do Conselho Nacional de Política
Agrícola (CNPA) será elaborado pelo Ministro da Agricultura e
Reforma Agrária e submetido a aprovação do seu plenário.
§ 6° O Conselho Nacional de Política Agrícola (CNPA)
coordenará a organização de Conselhos Estaduais e Municipais de
Polít ica Agrícola, com as m esm as ¿nalidades, no âm bit o de suas
competências.
§ 7° (Vetado).
§ 8° (Vetado).
Art. 6° A ação governamental para o setor agrícola é
organizada pela União, Estados, Distrito Federal, Territórios e
Municípios, cabendo:
I.
Vetado);
II. ao Governo Federal a orientação normativa, as diretrizes
nacionais e a execução das atividades estabelecidas
em lei. (Inciso incluído pela Lei nº 10.327, de
12.12.2001)
III. às entidades de administração direta e indireta
dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios o
planejamento, a execução, o acompanhamento, o
cont r ole e a avaliação de at ividades especí¿cas. (Inciso
renumerado de II para III, pela Lei nº 10.327, de
12.12.2001)
Art. 7° A ação governamental para o setor agrícola
desenvolvida pela União, pelos Estados, Distrito Federal,
Territórios e Municípios, respeitada a autonomia constitucional, é
exercida em sintonia, evitando-se superposições e paralelismos,
conforme dispuser lei complementar prevista no parágrafo único
do art. 23 da Constituição.
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CAPÍTULO III

Do Pl a n e j a m e n t o A g r íco l a
Art. 8° O planejamento agrícola será feito em consonância
com o que dispõe o art. 174 da Constituição, de forma democrática
e participativa, através de planos nacionais de desenvolvimento
agrícola plurianuais, planos de safras e planos operativos anuais,
obser vadas as de¿nições const ant es dest a lei.
§ 1° (Vetado).
§ 2° (Vetado).
§ 3° Os planos de safra e planos plurianuais considerarão as
especi¿cidades r egionais e est aduais, de acordo com a vocação
agrícola e as necessidades diferenciadas de abastecimento,
formação de estoque e exportação.
§ 3o Os planos de safra e os planos plurianuais, elaborados de
acordo com os instrumentos gerais de planejamento, considerarão
o tipo de produto, fatores e ecossistemas homogêneos, o
planejamento das ações dos órgãos e entidades da administração
federal dir et a e indiret a, as especi¿cidades r egionais e est aduais,
de acordo com a vocação agrícola e as necessidades diferenciadas
de abastecimento, formação de estoque e exportação. (Redação
dada pela Lei nº 10.246, de 2 de julho de 2001)
§ 4° Os planos deverão prever a integração das atividades
de produção e de transformação do setor agrícola, e deste com
os demais setores da economia.
Art. 9° O Ministério da Agricultura e Reforma Agrária (Mara)
coordenará, a nível nacional, as atividades de planejamento
agrícola, em articulação com os Estados, o Distrito Federal, os
Territórios e os Municípios.
Art. 10. O Poder Público deverá:
I.

proporcionar a integração dos instrumentos de
planejamento agrícola com os demais setores da
economia;
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II.

desenvolver e manter atualizada uma base de
indicadores sobre o desempenho do setor agrícola, a
e¿cácia da ação governam ent al e os efeit os e im pact os
dos programas dos planos plurianuais.

CAPÍTULO IV

D a Pe sq u i sa A g r íco l a
Art. 11. (Vetado).
Parágrafo único. É o Ministério da Agricultura e Reforma
Agrária (Mara) autorizado a instituir o Sistema Nacional de
Pesquisa Agropecuária (SNPA), sob a coordenação da Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e em convênio
com os Estados, o Distrito Federal, os Territórios, os Municípios,
entidades públicas e privadas, universidades, cooperativas,
sindicatos, fundações e associações.
Art. 12. A pesquisa agrícola deverá:
I.

estar integrada à assistência técnica e extensão rural,
aos produtores, comunidades e agroindústrias, devendo
ser gerada ou adaptada a partir do conhecimento
biológico da integração dos diversos ecossistemas,
observando as condições econômicas e culturais dos
segmentos sociais do setor produtivo;

II.

dar prioridade ao melhoramento dos materiais genéticos
produzidos pelo ambiente natural dos ecossistemas,
objetivando o aume nto de sua produtividade,
preservando ao máximo a heterogeneidade genética;

III. d a r p r i o r i d a d e à g e r a ç ã o e à a d a p t a ç ã o
de tecnologias agrícolas destinadas ao
de s e n v o l v im e n to d o s p e q u e n o s a g r i c u l t o r e s ,
enfatizando os alimentos básicos, equipamentos
e i m p le m e n t o s a gr í c o l a s v o l t a d o s p a r a e s s e
público;
IV.

1

observar as caracte rís ticas r egion ais e gerar
tecnologias voltadas para a sanidade animal e
vegetal, respeitando a preservação da saúde e do
meio ambiente.
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Art. 13. É autorizada a importação de material genético para
a agricultura desde que não haja proibição legal.
Ar t . 1 4 . Os pr og r am as d e d esen v olv im en t o cien t í¿co e
tecnológico, tendo em vista a geração de tecnologia de ponta,
merecerão nível de prioridade que garanta a independência e
os parâmetros de competitividade internacional à agricultura
brasileira.
CAPÍTULO V

D a A ssi st ê n ci a Té cn i ca e
Ex t e n sã o Ru r a l
Art. 15. (Vetado).
Art. 16. A assistência técnica e extensão rural buscarão
viabilizar, com o produtor rural, proprietário ou não, suas famílias e
organizações, soluções adequadas a seus problemas de produção,
gerência, beneficiamento, armazenamento, comercialização,
indust r ialização, elet ri¿cação, consum o, bem - est ar e preser vação
do meio ambiente.
Art . 17. O Poder Público m ant erá serviço o¿cial de assist ência
técnica e extensão rural, sem paralelismo na área governamental
ou privada, de caráter educativo, garantindo atendimento gratuito
aos pequenos produtores e suas formas associativas, visando:
I.
difundir tecnologias necessárias ao aprimoramento da
economia agrícola, à conservação dos recursos naturais
e à melhoria das condições de vida do meio rural;
II. estimular e apoiar a participação e a organização da
população rural, respeitando a organização da unidade
familiar bem como as entidades de representação dos
produtores rurais;
I I I . ident i¿car t ecnologias alt er nat ivas j unt am ent e com
instituições de pesquisa e produtores rurais;
IV. disseminar informações conjunturais nas áreas de
produção agrícola, comercialização, abastecimento e
agroindústria.
Art. 18. A ação de assistência técnica e extensão rural deverá
estar integrada à pesquisa agrícola, aos produtores rurais e suas
entidades representativas e às comunidades rurais.

Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal - SI SBI / POA

17

CAPÍTULO VI

D a Pr o t e çã o a o M e i o A m b i e n t e e d a
Co n se r v a çã o d o s Re cu r so s N a t u r a i s
Art. 19. O Poder Público deverá:
I.

integrar, a nível de Governo Federal, os Estados, o
Distrito Federal, os Territórios, os Municípios e as
comunidades na preservação do meio ambiente e
conservação dos recursos naturais;

II.

disciplinar e ¿scalizar o uso racional do solo, da água,
da fauna e da ora;

III.

realizar zoneamentos agroecológicos que permitam
estabelecer critérios para o disciplinamento e o
ordenamento da ocupação espacial pelas diversas
atividades produtivas, bem como para a instalação de
novas hidrelétricas;

IV.

promover e/ou estimular a recuperação das áreas em
processo de desert i¿cação;

V.

desenvolver programas de educação ambiental, a nível
formal e informal, dirigidos à população;

VI.

fomentar a produção de sementes e mudas de essências
nativas;

VII. coordenar programas de estímulo e incentivo à
preservação das nascentes dos cursos d’água e do
meio ambiente, bem como o aproveitamento de dejetos
animais para conversão em fertilizantes.
Par ágrafo único. A ¿scalização e o uso racional dos recur sos
naturais do meio ambiente é também de responsabilidade dos
pr opr iet ários de direit o, dos bene¿ciários da refor m a agr ária e dos
ocupantes temporários dos imóveis rurais.
Ar t . 20. As bacias hidr ogr á¿cas const it uem - se em unidades
básicas de planejamento do uso, da conservação e da recuperação
dos recursos naturais.
Art. 21. (Vetado).
Art . 21-A. O Poder Público pr ocederá à ident i¿cação, em t odo
o t err it ór io nacional, das ár eas deser t i¿cadas, as quais som ent e
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poderão ser exploradas mediante a adoção de adequado plano de
manejo, com o emprego de tecnologias capazes de interromper o
pr ocesso de deser t i¿cação e de prom over a recuperação dessas
áreas.(Incluído pela Lei nº 10.228, de 29.5.2001)
§ 1o O Poder Público estabelecerá cadastros das áreas
suj eit as a processos de deser t i¿cação, em âm bit o est adual ou
municipal.(Incluído pela Lei nº 10.228, de 29.5.2001)
§ 2o O Poder Público, por intermédio dos órgãos competentes,
promoverá a pesquisa, a geração e a difusão de tecnologias
capazes de suprir as condições expressas neste artigo.(Incluído
pela Lei nº 10.228, de 29.5.2001)
Art. 22. A prestação de serviços e aplicações de recursos
pelo Poder Público em atividades agrícolas devem ter por premissa
básica o uso tecnicamente indicado, o manejo racional dos recursos
naturais e a preservação do meio ambiente.
Art. 23. As empresas que exploram economicamente
águas represadas e as concessionárias de energia elétrica serão
responsáveis pelas alterações ambientais por elas provocadas e
obrigadas a recuperação do meio ambiente, na área de abrangência
de suas respect ivas bacias hidr ogr á¿cas.
Art. 24. (Vetado).
Art. 25. O Poder Público implementará programas de estímulo
às at ividades criat órias de peixes e out ros produt os de vida uvial,
lacustre e marinha de interesse econômico, visando ao incremento
da oferta de alimentos e a preservação das espécies.
Art. 25. O Poder Público implementará programas de estímulo
às atividades de interesse econômico apícolas e criatórias de peixes
e out r os produt os de v ida uv ial, lacust r e e m ar inha, visando ao
incremento da oferta de alimentos e à preservação das espécies
animais e vegetais. (Redação dada pela Lei nº 10.990, de 2004)
Art. 26. A proteção do meio ambiente e dos recursos naturais
terá programas plurianuais e planos operativos anuais elaborados
pelos órgãos competentes, mantidos ou não pelo Poder Público,
sob a coordenação da União e das Unidades da Federação.
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CAPÍTULO VII

Da D e f e sa A g r o p e cu á r i a
Art. 27. (Vetado).
Art. 27-A. São objetivos da defesa agropecuária assegurar:
(Incluído pela Lei nº 9.712, de 20.11.1998) (Regulamento)
I.
a sanidade das populações vegetais;
II. a saúde dos rebanhos animais;
III. a idoneidade dos insumos e dos serviços utilizados na
agropecuária;
IV. a identidade e a segurança higiênico-sanitária e
tecnológica dos produtos agropecuários ¿nais dest inados
aos consumidores.
§ 1o Na busca do atingimento dos objetivos referidos no
capu t , o Poder Público desenvolverá, permanentemente, as
seguintes atividades:
I.
vigilância e defesa sanitária vegetal;
II. vigilância e defesa sanitária animal;
I I I . inspeção e classi¿cação de produt os de or igem veget al,
seus derivados, subprodutos e resíduos de valor
econômico;
I V. inspeção e classi¿cação de produt os de origem anim al,
seus derivados, subprodutos e resíduos de valor
econômico;
V.
¿scalização dos insum os e dos ser v iços usados nas
atividades agropecuárias.
§ 2o As atividades constantes do parágrafo anterior serão
organizadas de forma a garantir o cumprimento das legislações
vigentes que tratem da defesa agropecuária e dos compromissos
int ernacionais ¿rm ados pela União.
Art. 28. (Vetado).
Art. 28-A. Visando à promoção da saúde, as ações de
vigilância e defesa sanitária dos animais e dos vegetais serão
organizadas, sob a coordenação do Poder Público nas várias
instâncias federativas e no âmbito de sua competência, em um
Sist em a Uni¿cado de Atenção à Sanidade Agropecuária, art iculado,
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no que for atinente à saúde pública, com o Sistema Único de
Saúde de que trata a Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990,
do qual participarão: (Incluído pela Lei nº 9.712, de 20.11.1998)
(Regulamento)
I.

serv iços e inst it uições o¿ciais;

II.

produtores e trabalhadores rurais, suas associações e
técnicos que lhes prestam assistência;

III.

ór gãos de ¿scalização das cat egor ias pr o¿ssion ais
diretamente vinculadas à sanidade agropecuária;

IV.

entidades gestoras de fundos organizados pelo setor
privado para complementar as ações públicas no campo
da defesa agropecuária.

§ 1o A área m unicipal ser á considerada unidade geogr á¿ca
básica para a organização e o funcionam ent o dos serv iços o¿ciais
de sanidade agropecuária.
§ 2o A inst ância local do sist em a uni¿cado de at enção à
sanidade agropecuária dará, na sua jurisdição, plena atenção à
sanidade, com a participação da comunidade organizada, tratando
especialmente das seguintes atividades:
I.

cadastro das propriedades;

II.

inventário das populações animais e vegetais;

III. controle de trânsito de animais e plantas;
I V.

cadast ro dos pro¿ssionais de sanidade at uant es;

V.

cadastro das casas de comércio de produtos de uso
agronômico e veterinário;

VI.

cadastro dos labo ratórios de diagn ósticos de
doenças;

VII. inventário das doenças diagnosticadas;
VIII. execução de campanhas de controle de doenças;
IX.

educação e vigilância sanitária;

X.

participação em projetos de erradicação de doenças e
pragas.

§ 3o Às in st âncias int er m ediár ias do Sist em a Un i¿cado
de Atenção à Sanidade Agropecuária competem as seguintes
atividades:
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I.
II.
III.
IV.
V.
VI .

vigilância do trânsito interestadual de plantas e
animais;
coordenação das campanhas de controle e erradicação
de pragas e doenças;
m anut enção dos infor m es nosogr á¿cos;
coordenação das ações de epidemiologia;
coordenação das ações de educação sanitária;
cont r ole de r ede de diagnóst ico e dos pro¿ssionais de
sanidade credenciados.

§ 4o À inst ância cent ral e superior do Sist em a Uni¿cado de
Atenção à Sanidade Agropecuária compete:
I.
a vigilância de portos, aeroportos e postos de fronteira
internacionais;
I I . a ¿xação de norm as referent es a cam panhas de cont role
e erradicação de pragas e doenças;
III. a aprovação dos métodos de diagnóstico e dos produtos
de uso veterinário e agronômico;
IV.- a m a n u t e n ç ã o d o s i s t e m a d e i n f o r m a ç õ e s
epidemiológicas;
V.
a avaliação das ações desenvolvidas nas instâncias
locais e int er m ediár ias do sist em a uni¿cado de at enção
à sanidade agropecuária;
VI. a representação do País nos fóruns internacionais que
tratam da defesa agropecuária;
VII. a realização de estudos de epidemiologia e de apoio
ao desenvolv im ent o do Sist em a Uni¿cado de At enção
à Sanidade Agropecuária;
VIII. a cooperação técnica às outras instâncias do Sistema
Uni¿cado;
I X. o aprim oram ent o do Sist em a Uni¿cado;
X.
a coordenação do Sist em a Uni¿cado;
XI. a manutenção do Código de Defesa Agropecuária.
§ 5o I nt egrar ão o Sist em a Uni¿cado de At enção à Sanidade
Agropecuária instituições gestoras de fundos organizados por
entidades privadas para complementar as ações públicas no campo
da defesa agropecuária.
§ 6o As estratégias e políticas de promoção à sanidade e de
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vigilância serão ecossistêmicas e descentralizadas, por tipo de
problema sanitário, visando ao alcance de áreas livres de pragas e
doenças, conforme previsto em acordos e tratados internacionais
subscritos pelo País.
§ 7o Sempre que recomendado epidemiologicamente é
prioritária a erradicação das doenças e pragas, na estratégia de
áreas livres.
Art. 29. (Vetado).
Art. 29-A. A inspeção industrial e sanitária de produtos de
origem vegetal e animal, bem como a dos insumos agropecuários,
será gerida de maneira que os procedimentos e a organização
da inspeção se faça por métodos universalizados e aplicados
eqüitativamente em todos os estabelecimentos inspecionados.
(Incluído pela Lei nº 9.712, de 20.11.1998) (Regulamento)
§ 1o Na inspeção poderá ser adotado o método de análise
de riscos e pontos críticos de controle.
§ 2o Com o par t e do Sist em a Uni¿cado de At enção à Sanidade
Agropecuária, serão constituídos um sistema brasileiro de inspeção
de produtos de origem vegetal e um sistema brasileiro de inspeção
de pr odut os de or igem anim al, bem com o sist em as especí¿cos de
inspeção para insumos usados na agropecuária.

CAPÍTULO VIII

D a I n f o r m a çã o A g r íco l a
Art. 30. O Ministério da Agricultura e Reforma Agrária (Mara),
integrado com os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os
Municípios, manterá um sistema de informação agrícola ampla
para divulgação de:
I.
previsão de safras por Estado, Distrito Federal e
Território, incluindo estimativas de área cultivada ou
colhida, produção e produtividade;
II. preços recebidos e pagos pelo produtor, com a
composição dos primeiros até os mercados atacadistas
e varejistas, por Estado, Distrito Federal e Território;
III. valores e preços de exportação FOB, com a decomposição
dos preços até o interior, a nível de produtor, destacando
as taxas e impostos cobrados;
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IV.

valores e preços de importação CIF, com a decomposição
dos preços dos mercados internacionais até a colocação
do produto em portos brasileiros, destacando, taxas e
impostos cobrados;

V.

(Vetado);

V.

cadast ro, car t ogra¿a e solo das pr opr iedades rurais:
(Redação dada pela Lei nº 9.272, de 03/05/96)

VI.

custos de produção agrícola;

VI.

volume dos estoques públicos e privados, reguladores
e estratégicos, discriminados por produtos, tipos e
localização; (Redação dada pela Lei nº 9.272, de
03/05/96)

VII. (Vetado);
VIII. (Vetado);
IX.

dados de meteorologia e climatologia agrícolas;

X.

(Vetado);

XI.

(Vetado);

XII. (Vetado);
XIII. pesquisas em andamento e os resultados daquelas já
concluídas.
XIV. informações sobre doenças e pragas; (Incluído pela Lei
nº 9.272, de 03/05/96)
XV. indústria de produtos de origem vegetal e aninal e de
insumos; (Incluído pela Lei nº 9.272, de 03/05/96)
XVI . classi¿cação de produt os agropecuár ios; (Incluído pela
Lei nº 9.272, de 03/05/96)
XVII. inspeção de produtos e insumos; (Incluído pela Lei nº
9.272, de 03/05/96)
XVIII. infratores das várias legislações relativas à agropecuária.
(Incluído pela Lei nº 9.272, de 03/05/96)
Parágrafo único. O Ministério da Agricultura e Reforma
Agrária (Mara) coordenará a realização de estudos e análises
detalhadas do comportamento dos mercados interno e externo dos
produtos agrícolas e agroindustriais, informando sua apropriação e
divulgação para o pleno e imediato conhecimento dos produtores
rurais e demais agentes do mercado.
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CAPÍTULO IX

D a Pr o d u çã o , d a Co m e r ci a l i za çã o , d o
A b a st e ci m e n t o e d a A r m a ze n a g e m
Art. 31. O Poder Público formará, localizará adequadamente
e manterá estoques reguladores e estratégicos, visando garantir a
compra do produtor, na forma da lei, assegurar o abastecimento
e regular o preço do mercado interno.
§ 1° Os estoques reguladores devem contemplar,
prioritariamente, os produtos básicos.
§ 2° (Vetado).
§ 3° Os estoques reguladores devem ser adquiridos
preferencialmente de organizações associativas de pequenos e
médios produtores.
§ 4° (Vetado).
§ 5° A formação e a liberação destes estoques obedecerão
regras pautadas no princípio da menor interferência na livre
comercialização privada, observando-se prazos e procedimentos
pré-estabelecidos e de amplo conhecimento público, sem ferir
a margem mínima do ganho real do produtor rural, assentada
em custos de produção atualizados e produtividades médias
históricas.
Art. 32. (Vetado).
Art. 33. (Vetado).
§ 1° (Vetado).
§ 2° A garantia de preços mínimos far-se-á através de
¿nanciam ent o da com er cialização e da aquisição dos produt os
agrícolas amparados.
§ 3° Os alimentos considerados básicos terão tratamento
privilegiado para efeito de preço mínimo.
Art. 34. (Vetado).
Art. 35. As vendas dos estoques públicos serão realizadas
através de leilões em bolsas de mercadorias, ou diretamente,
mediante licitação pública.
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Art. 36. O Poder Público criará estímulos para a melhoria
das condições de armazenagem, processamento, embalagem e
redução de perdas em nível de estabelecimento rural, inclusive
comunitário.
Art. 37. É mantida, no território nacional, a exigência
d e p a d r o n i za ção , ¿sca l i za çã o e cl a ssi ¿ca çã o d e p r o d u t o s
vegetais e animais, subprodutos e derivados e seus resíduos
de valores econômico, bem como dos produtos agrícolas
destinados ao consumo e à industrialização para o mercado
interno e externo.
Art. 37. É mantida, no território nacional, a exigência de
padr onização, ¿scalização e classi¿cação de pr odut os anim ais,
subprodutos e derivados e seus resíduos de valor econômico, bem
como dos produtos de origem animal destinados ao consumo e à
industrialização para o mercado interno e externo. (Redação dada
pela Lei nº 9.972, de 25.5.2000)
Parágrafo único. (Vetado).
Art. 38. (Vetado).
Art. 39. (Vetado).
Art. 40. (Vetado).
Art. 41. (Vetado).
Art. 42. É estabelecido, em caráter obrigatório, o cadastro
nacional de unidades armazenadoras de produtos agrícolas.

CAPÍTULO X

D o Pr o d u t o r Ru r a l , d a Pr o p r i e d a d e Ru r a l
e su a Fu n çã o So ci a l
Art. 43. (Vetado).
Art. 44. (Vetado).
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CAPÍTULO XI

D o A sso ci a t i v i sm o e d o Co o p e r a t i v i sm o
Art. 45. O Poder Público apoiará e estimulará os produtores
rurais a se organizarem nas suas diferentes formas de associações,
cooperativas, sindicatos, condomínios e outras, através de:
I.

inclusão, nos currículos de 1° e 2° graus, de matérias
voltadas para o associativismo e cooperativismo;

II.

promoção de atividades relativas à motivação,
organização, legislação e educação associativista e
cooperativista para o público do meio rural;

III. promoção das diversas formas de associativismo como
alternativa e opção para ampliar a oferta de emprego
e de integração do trabalhador rural com o trabalhador
urbano;
IV.- integração entre os segmentos cooperativistas de
produção, consumo, comercialização, crédito e de
trabalho;
V.

a implantação de agroindústrias.

Parágrafo único. O apoio do Poder Público será extensivo aos
grupos indígenas, pescadores artesanais e àqueles que se dedicam
às atividades de extrativismo vegetal não predatório.
Art. 46. (Vetado).

CAPÍTULO XII

D o s I n v e st i m e n t o s Pú b l i co s
Art. 47. O Poder Público deverá implantar obras que
tenham como objetivo o bem-estar social de comunidades rurais,
compreendendo, entre outras:
a) barragens, açudes, perfuração de poços, diques e
com por t as para pr oj et os de ir r igação, r et i¿cação de
cursos de água e drenagens de áreas alagadiças;
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b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

armazéns comunitários;
mercados de produtor;
estradas;
escolas e postos de saúde rurais;
energia;
comunicação;
saneamento básico;
lazer.

CAPÍTULO XIII

D o Cr é d i t o Ru r a l
Ar t . 48. O cr édit o rural, inst r um ent o de ¿nanciam ent o da
at iv idade rural, ser á suprido por t odos os agent es ¿nanceir os sem
discriminação entre eles, mediante aplicação compulsória, recursos
pr óprios liv res, dot ações das operações o¿ciais de cr édit o, fundos
e quaisquer outros recursos, com os seguintes objetivos:
I.
estimular os investimentos rurais para produção,
extrativismo não predatório, armazenamento,
bene¿ciam ent o e inst alação de agroindúst r ia, sendo
esta quando realizada por produtor rural ou suas formas
associativas;
II.

favorecer o custeio oportuno e adequado da produção,
do extrativismo não predatório e da comercialização de
produtos agropecuários;

III. incentivar a introdução de métodos racionais no sistema
de produção, visando ao aumento da produtividade, à
melhoria do padrão de vida das populações rurais e à
adequada conservação do solo e preservação do meio
ambiente;
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IV.

(Vetado).

V.

propiciar, através de modalidade de crédito fundiário,
a aquisição e regularização de terras pelos pequenos
produtores, posseiros e arrendatários e trabalhadores
rurais;
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VI .

desenvolver at ividades

or estais e pesqueiras.

Ar t . 49 . O cr édit o r u r al t er á com o bene¿ciár ios pr odu t or es
rurais extrativistas não predatórios e indígenas, assistidos por
instituições competentes, pessoas físicas ou jurídicas que,
embora não conceituadas como produtores rurais, se dediquem
às seguintes atividades vinculadas ao setor:
I.

produção de m udas ou sem ent es básicas, ¿scalizadas
ou cert i¿cadas;

II.

produção de sêmen para inseminação artificial e
embriões;

III.

at iv idades de pesca ar t esanal e aqüicult ura para ¿ns
comerciais;

I V.

at iv idades

or est ais e pesqueiras.

Art. 50. A concessão de crédito rural observará os seguintes
preceitos básicos:
I.

idoneidade do tomador;

II.

¿scalização pelo ¿nanciador ;

III.

liberação do crédito diretamente aos agricultores ou por
intermédio de suas associações formais ou informais,
ou organizações cooperativas;

IV.

liberação do crédito em função do ciclo da produção e
da capacidade de am pliação do ¿nanciam ent o;

V.

prazos e épocas de reembolso ajustados à natureza
e especi¿cidade das operações r urais, bem com o à
capacidade de pagamento e às épocas normais de
comercialização dos bens produzidos pelas atividades
¿nanceiras.

§ 1° (Vetado).
§ 2° Poderá exigir-se dos demais produtores rurais
contrapartida de recursos próprios, em percentuais diferenciados,
tendo em conta a natureza e o interesse da exploração
agrícola.
§ 3° A aprovação do crédito rural levará sempre em conta
o zoneamento agroecológico.
Art. 51. (Vetado).
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Art. 52. O Poder Público assegurará crédito rural especial
e diferenciado aos produtores rurais assentados em áreas de
reforma agrária.
Art. 53. (Vetado).
Art. 54. (Vetado).
CAPÍTULO XIV

D o Cr é d i t o Fu n d i á r i o
Art. 55. (Vetado).
CAPÍTULO XV

D o Se g u r o A g r íco l a
Art. 56. É instituído o seguro agrícola destinado a:
I.
cobrir prejuízos decorrentes de sinistros que atinjam
bens ¿xos e sem i¿xos ou sem ovent es;
II. cobrir prejuízos decorrentes de fenômenos naturais,
pragas, doenças e outros que atinjam plantações.
Par ágrafo único. As at ividades or est ais e pesqueiras ser ão
amparadas pelo seguro agrícola previsto nesta lei.
Art. 57. (Vetado).
Art. 58. A apólice de seguro agrícola poderá constituir
garantia nas operações de crédito rural.
CAPÍTULO XVI

Regulamento

D a Ga r a n t i a d a A t i v i d a d e A g r o p e cu á r i a
Art. 59. O Programa de Garantia da Atividade Agropecuária
(Proagro), instrumento de política agrícola instituído pela Lei n°
5.969, de 11 de dezembro de 1973, será regido pelas disposições
desta lei e assegurará ao produtor rural:
I.
a exoneração de obrigações financeiras relativas a
operação de crédito rural de custeio, cuja liquidação seja
di¿cultada pela ocorrência de fenôm enos naturais, pragas
e doenças que atinjam bens, rebanhos e plantações;
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II.

a indenização de recursos próprios utilizados pelo
produtor em custeio rural, quando ocorrer perdas em
virtude dos eventos citados no inciso anterior.

Art. 60. O Programa de Garantia da Atividade Agropecuária
(Proagro) será custeado:
I.
por recursos provenientes da participação dos produtores
rurais;
II. por outros recursos que vierem a ser alocados ao
programa;
III. pelas receitas auferidas da aplicação dos recursos dos
incisos anteriores.
Art.
Art.
Art.
Art.

61.
62.
63.
64.

(Vetado).
(Vetado).
(Vetado).
(Vetado).

Art. 65. O Programa de Garantia da Atividade Agropecuária
(Proagro) cobrirá integral ou parcialmente:
I.
os ¿nanciam ent os de cust eio rural;
II. os recursos próprios aplicados pelo produtor em custeio
rural, vinculados ou não a ¿nanciam ent os r urais.
Parágrafo único. Não serão cobertos os prejuízos relativos
a exploração rural conduzida sem a observância da legislação
e normas do Programa de Garantia da Atividade Agropecuária
(Proagro).
Art. 66. Competirá à Comissão Especial de Recursos (CER)
decidir, em única instância administrativa, sobre recursos relativos
à apuração de prejuízos e respectivas indenizações no âmbito do
Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (Proagro) .

CAPÍTULO XVII

D a Tr i b u t a çã o e d o s I n ce n t i v o s Fi sca i s
Art. 67. (Vetado).
Art. 68. (Vetado).
Art. 69. (Vetado).
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Art. 70. (Vetado).
Art. 71. (Vetado).
Art. 72. (Vetado).
Art. 73. (Vetado).
Art. 74. (Vetado).
Art. 75. (Vetado).
Art. 76. (Vetado).
CAPÍTULO XVIII

Do Fu n d o N a ci o n a l d e De se n v o l v i m e n t o
Ru r a l
Art. 77. (Vetado).
Art. 78. (Vetado).
Art. 79. (Vetado).
Art. 80. (Vetado).
Ar t . 81. São font es de r ecursos ¿nanceiros para o cr édit o
rural:
I
II
III

(Vetado).
program as o¿ciais de fom ent o;
caderneta de poupança rural operadas por instituições
públicas e privadas;
I V recur sos ¿nanceiros de or igem ext erna, decorr ent es
de empréstimos, acordos ou convênios, especialmente
reservados para aplicações em crédito rural;
V
recursos captados pelas cooperativas de crédito
rural;
VI
m u lt as aplicad as a in st it u ições do sist em a ¿n an ceir o
pelo descumprimento de leis e normas de crédito
rural;
VII (Vetado).
VIII. recursos orçamentários da União;
IX. (Vetado).
X.
outros recursos que venham a ser alocados pelo Poder
Público.
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Ar t . 82. São font es de recur sos ¿nanceiros para o segur o
agrícola:
I.

os recursos provenientes da participação dos produtores
rurais, pessoa física e jurídica, de suas cooperativas e
associações;

II.

(Vetado).

III. (Vetado).
IV.

multas aplicadas a instituições seguradoras pelo
descumprimento de leis e normas do seguro rural;

V.

os recursos previstos no art. 17 do Decreto-Lei n° 73,
de 21 de novembro de 1966;

VI.

dotações orçamentárias e outros recursos alocados pela
União; e

VII. (Vetado).
Art. 83. (Vetado).
§ 1° (Vetado).
§ 2° (Vetado).
CAPÍTULO XIX

Da I r r i g a çã o e D r e n a g e m
Art. 84. A política de irrigação e drenagem será executada
em todo o território nacional, de acordo com a Constituição e
com prioridade para áreas de comprovada aptidão para irrigação,
áreas de reforma agrária ou de colonização e projetos públicos de
irrigação.
Art. 85. Compete ao Poder Público:
I.
estabelecer as diretrizes da política nacional de irrigação
e drenagem, ouvido o Conselho Nacional de Política
Agrícola (CNPA);
II. coordenar e executar o programa nacional de
irrigação;
III. baixar normas objetivando o aproveitamento racional
dos recursos hídricos destinados à irrigação, promovendo
a integração das ações dos órgãos federais, estaduais,
municipais e entidades públicas, ouvido o Conselho
Nacional de PolíticaAgrícola (CNPA);
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IV.

V.

apoiar estudos para a execução de obras de infraestrutura e outras referentes ao aproveitamento das
bacias hidrográ¿cas, ár eas de rios perenizados ou vales
irrigáveis, com vistas a melhor e mais racional utilização
das águas para irrigação;
inst ituir linhas de ¿nanciam ent o ou incent ivos, prevendo
encargos e prazos, bem como modalidades de garantia
compatíveis com as características da agricultura
irrigada, ouvido o Conselho Nacional de Política Agrícola
(CNPA).

Art. 86. (Vetado).
CAPÍTULO XX

D a H a b i t a çã o Ru r a l
Art. 87. É criada a política de habitação rural, cabendo à União
dest inar r ecursos ¿nanceiros para a const r ução e/ ou r ecuperação
da habitação rural.
§ 1° Parcela dos depósitos da Caderneta de Poupança Rural
será dest inada ao ¿nanciam ent o da habit ação rural.
§ 2° (Vetado).
Art. 88. (Vetado).
Ar t . 89. O Poder Público est abelecer á incent ivos ¿scais para
a empresa rural ou para o produtor rural, nos casos em que sejam
aplicados recursos próprios na habitação para o produtor rural.
Art. 90. (Vetado).
Art. 91. (Vetado).
Art. 92. (Vetado).
CAPÍTULO XXI

D a El e t r i ¿ ca çã o Ru r a l
Art. 93. Compete ao Poder Público implementar a política
de elet r i¿cação r ural, com a part icipação dos pr odut or es r urais,
cooperativas e outras entidades associativas.
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§ 1° A política de energização rural e agroenergia engloba
a elet r i¿cação rural, qualquer que sej a sua font e de geração, o
r e or est am ent o ener gét ico e a pr odução de com bust íveis, a par t ir
de culturas, da biomassa e dos resíduos agrícolas.
§ 2° Entende-se por energização rural e agroenergia a
produção e utilização de insumos energéticos relevantes à produção
e produtividade agrícola e ao bem-estar social dos agricultores e
trabalhadores rurais.
Art. 94. O Poder Público incentivará prioritariamente:
I.
at iv idades de elet r i¿cação r ur al e cooper at iv as r ur ais,
at r av és de ¿nanciam ent os das inst it uições de cr édit o
o¿ciais, assist ência t écnica na im plant ação de pr oj et os
e tarifas de compra e venda de energia elétrica,
compatíveis com os custos de prestação de serviços;
II.

a construção de pequenas centrais hidrelétricas e
termoelétricas de aproveitamento de resíduos agrícolas,
que obj et ivem a elet r i¿cação r ural por cooperat ivas
rurais e outras formas associativas;

III.

os pr ogram as de or est am ent o ener gét ico e m anej o
or est al, em confor m idade com a legislação am bient al,
nas propriedades rurais;

IV.

o estabelecimento de tarifas diferenciadas
horozonais.

Art. 95. As empresas concessionárias de energia elétrica
deverão promover a capacitação de mão-de-obra a ser
empregada nas pequenas centrais referidas no inciso II do
artigo anterior.
CAPÍTULO XXII

D a M e ca n i za çã o A g r íco l a
Art. 96. Compete ao Poder Público implementar um conjunto
de ações no âmbito da mecanização agrícola, para que, com
r ecur sos hum anos, m at er iais e ¿nanceir os, alcance:
I.
preservar e incrementar o parque nacional de máquinas
agrícolas, evitando-se o sucateamento e obsolescência,
proporcionando sua evolução tecnológica;
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II.

incentivar a formação de empresas públicas ou privadas
com o objetivo de prestação de serviços mecanizados
à agricultura, diretamente aos produtores e através de
associações ou cooperativas;
III. fortalecer a pesquisa nas universidades e institutos
de pesquisa e desenvolvimento na área de máquinas
agrícolas assim como os serviços de extensão rural e
treinamento em mecanização;
IV. aprimorar os centros de ensaios e testes para o
desenvolvimento de máquinas agrícolas;
V.
(Vetado).
VI. divulgar e estimular as práticas de mecanização
que promovam a conservação do solo e do meio
ambiente.
CAPÍTULO XXIII

D a s Di sp o si çõ e s Fi n a i s
Art. 97. No prazo de noventa dias da promulgação desta lei,
o Poder Executivo encaminhará ao Congresso Nacional projeto de
lei dispondo sobre: produção, comercialização e uso de produtos
biológicos de uso em imunologia e de uso veterinário, corretivos,
fertilizantes e inoculantes, sementes e mudas, alimentos de
origem animal e vegetal, código e uso de solo e da água, e
reformulando a legislação que regula as atividades dos armazéns
gerais.
Art. 98. É o Poder Executivo autorizado a outorgar concessões
remuneradas de uso pelo prazo máximo de até vinte e cinco
anos, sobre as faix as de dom ínio das r odovias federais, para ¿ns
exclusivos de im plant ação de re orest am ent os.
Parágrafo único. As concessões de que trata este artigo
dever ão obedecer às norm as especí¿cas sobre a ut ilização de bens
públicos e móveis, constantes da legislação pertinente.
Art. 99. A partir do ano seguinte ao de promulgação desta lei,
obriga-se o proprietário rural, quando for o caso, a recompor em sua
propriedade a Reserva Florestal Legal, prevista na Lei n° 4.771, de
1965, com a nova redação dada pela Lei n° 7.803, de 1989, mediante
o plantio, em cada ano, de pelo menos um trinta avos da área total
para complementar a referida Reserva Florestal Legal (RFL).
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§ 1° (Vetado).
§ 2° O re orest am ent o de que t rat a o caput dest e art igo
será efetuado mediante normas que serão aprovadas pelo órgão
gestor da matéria.
Art. 100. (Vetado).
Art. 101. (Vetado).
Art. 102. O solo deve ser respeitado como patrimônio natural
do País.
Parágrafo único. A erosão dos solos deve ser combatida pelo
Poder Público e pelos proprietários rurais.
Art. 103. O Poder Público, através dos órgãos competentes,
concederá incentivos especiais ao proprietário rural que:
I.

pr eser v ar e con ser v ar a cober t u r a
existente na propriedade;

or est al n at iv a

II.

recuperar com espécies nativas ou ecologicamente
adaptadas as á r eas já de vastadas de sua
propriedade;

III. sofrer limitação ou restrição no uso de recursos naturais
ex ist ent es na sua pr opr iedade, para ¿ns de prot eção
dos ecossistemas, mediante ato do órgão competente,
federal ou estadual.
Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se
incentivos:
I.

a prioridade na obt enção de apoio ¿nanceir o o¿cial,
através da concessão de crédito rural e outros tipos
de ¿nanciam ent os, bem com o a cober t ura do segur o
agrícola concedidos pelo Poder Público.

II.

a prioridade na concessão de benefícios associados
a programas de infra-estrutura rural, notadamente
de energização, irrigação, armazenagem, telefonia e
habitação;

III.

a pr efer ên cia n a p r est ação de ser v iços o¿ciais d e
assistência técnica e de fomento, através dos órgãos
competentes;

IV.

o fornecimento de mudas de espécies nativas e/ou
ecologicam ent e adapt adas produzidas com a ¿nalidade
de recom por a cober t ura or est al; e
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V.

o apoio técnico-educativo no desenvol-vimento de
projetos de preservação, conservação e recuperação
ambiental.

Art. 104. São isentas de tributação e do pagamento do
Imposto Territorial Rural as áreas dos imóveis rurais consideradas
de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei
n° 4.771, de 1965, com a nova redação dada pela Lei n° 7.803,
de 1989.
Parágrafo único. A isenção do Imposto Territorial Rural
(ITR) estende-se às áreas da propriedade rural de interesse
ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declarados
por ato do órgão competente federal ou estadual e que ampliam
as restrições de uso previstas no caput deste artigo.
Art. 105. (Vetado).
Art. 106. É o Ministério da Agricultura e Reforma Agrária
( Mar a) aut orizado a ¿r m ar convênios ou aj ust es com os Est ados, o
Distrito Federal, os Territórios, os Municípios, entidades e órgãos
públicos e privados, cooperativas, sindicatos, universidades,
fundações e associações, visando ao desenvolvimento das
atividades agropecuárias, agroindustriais, pesqueiras e
or est ais, dent r o de t odas as ações, inst r u m ent os, obj et iv os e
atividades previstas nesta lei.
Art. 107. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 108. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 17 de janeiro de 1991; 170° da Independência e
103° da República.
FERNANDO COLLOR
Ant onio Cabr er a Mano Filho
Est e t ex t o n ã o su b st i t u i o p u b l i cad o n o D .O.U. d e 1 8 .1 .1 9 9 1

38

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

LEI N º 9 .7 1 2 , D E 2 0 D E N OV EM B RO D E
1998.
Altera a Lei no 8.171, de 17 de janeiro
de 1991, acrescentando-lhe dispositivos
referentes à defesa agropecuária.
O P R ES I D EN T E D A R EP Ú B L I CA Faço saber

que o

Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1o A Lei no 8.171, de 17 de janeiro de 1991, em seu
Capítulo VII, passa a vigorar com os seguintes artigos:
“Art. 27-A. São objetivos da defesa agropecuária
assegurar:
I.

a sanidade das populações vegetais;

II.

a saúde dos rebanhos animais;

III. a idoneidade dos insumos e dos serviços utilizados na
agropecuária;
IV.

a identidade e a segurança higiênico-sanitária e
tecnológica dos produtos agropecuários ¿nais dest inados
aos consumidores.

§ 1o Na busca do atingimento dos objetivos referidos no
capu t , o Poder Público desenvolverá, permanentemente, as
seguintes atividades:
I.

vigilância e defesa sanitária vegetal;

II.

vigilância e defesa sanitária animal;
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III.

I V.

V.

inspeção e classi¿cação de produt os de origem veget al,
seus derivados, subprodutos e resíduos de valor
econômico;
inspeção e classi¿cação de pr odut os de or igem anim al,
seus derivados, subprodutos e resíduos de valor
econômico;
¿scalização dos insum os e dos ser viços usados nas
atividades agropecuárias.

§ 2o As atividades constantes do parágrafo anterior serão
organizadas de forma a garantir o cumprimento das legislações
vigentes que tratem da defesa agropecuária e dos compromissos
int er nacionais ¿r m ados pela União.”
“Art. 28-A. Visando à promoção da saúde, as ações de
vigilância e defesa sanitária dos animais e dos vegetais serão
organizadas, sob a coordenação do Poder Público nas várias
instâncias federativas e no âmbito de sua competência, em um
Sist em a Uni¿cado de At enção à Sanidade Agropecuária, art iculado,
no que for atinente à saúde pública, com o Sistema Único de Saúde
de que trata a Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990, do qual
participarão:
I.
ser viços e inst it uições o¿ciais;
II. produtores e trabalhadores rurais, suas associações e
técnicos que lhes prestam assistência;
I I I . ór gãos de ¿scalização das cat egor ias pr o¿ssion ais
diretamente vinculadas à sanidade agropecuária;
IV. entidades gestoras de fundos organizados pelo setor
privado para complementar as ações públicas no campo
da defesa agropecuária.
§ 1o A ár ea m unicipal será considerada unidade geogr á¿ca
básica para a or ganização e o funcionam ent o dos ser viços o¿ciais
de sanidade agropecuária.
§ 2o A inst ância local do sist em a uni¿cado de at enção à
sanidade agropecuária dará, na sua jurisdição, plena atenção à
sanidade, com a participação da comunidade organizada, tratando
especialmente das seguintes atividades:
I.
cadastro das propriedades;
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II. inventário das populações animais e vegetais;
III. controle de trânsito de animais e plantas;
I V. cadast ro dos pro¿ssionais de sanidade at uant es;
V.

cadastro das casas de comércio de produtos de uso
agronômico e veterinário;

VI.

cadastro dos laboratórios de diagnósticos de
doenças;

VII. inventário das doenças diagnosticadas;
VIII.

execução de campanhas de controle de doenças;

IX.

educação e vigilância sanitária;

X.

participação em projetos de erradicação de doenças e
pragas.

§ 3o Às in st âncias int er m ediár ias do Sist em a Un i¿cado
de Atenção à Sanidade Agropecuária competem as seguintes
atividades:
I.

vigilância do trânsito interestadual de plantas e
animais;

II.

coordenação das campanhas de controle e erradicação
de pragas e doenças;

III.

m anut enção dos inform es nosogr á¿cos;

IV.

coordenação das ações de epidemiologia;

V.

coordenação das ações de educação sanitária;

VI .

cont r ole de r ede de diagnóst ico e dos pr o¿ssionais de
sanidade credenciados.

§ 4o À inst ância cent ral e superior do Sist em a Uni¿cado de
Atenção à Sanidade Agropecuária compete:
I.

a vigilância de portos, aeroportos e postos de fronteira
internacionais;

II.

a ¿xação de norm as referent es a cam panhas de cont role
e erradicação de pragas e doenças;

III. a aprovação dos métodos de diagnóstico e dos produtos
de uso veterinário e agronômico;
IV.

a manutenção do sistema de informações
epidemiológicas;
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V.

a avaliação das ações desenvolvidas nas instâncias
locais e int erm ediárias do sist em a uni¿cado de at enção
à sanidade agropecuária;

VI.

a representação do País nos fóruns internacionais que
tratam da defesa agropecuária;

VII. a realização de estudos de epidemiologia e de apoio
ao desenvolvim ent o do Sist em a Uni¿cado de At enção
à Sanidade Agropecuária;
VIII. a cooperação técnica às outras instâncias do Sistema
Uni¿cado;
I X.

o apr im oram ent o do Sist em a Uni¿cado;

X.

a coor denação do Sist em a Uni¿cado;

XI.

a manutenção do Código de Defesa Agropecuária.

§ 5o I nt egrar ão o Sist em a Uni¿cado de At enção à Sanidade
Agropecuária instituições gestoras de fundos organizados por
entidades privadas para complementar as ações públicas no campo
da defesa agropecuária.
§ 6o As estratégias e políticas de promoção à sanidade e de
vigilância serão ecossistêmicas e descentralizadas, por tipo de
problema sanitário, visando ao alcance de áreas livres de pragas e
doenças, conforme previsto em acordos e tratados internacionais
subscritos pelo País.
§ 7o Sempre que recomendado epidemio-logicamente é
prioritária a erradicação das doenças e pragas, na estratégia de
áreas livres.”
“Art. 29-A. A inspeção industrial e sanitária de produtos de
origem vegetal e animal, bem como a dos insumos agropecuários,
será gerida de maneira que os procedimentos e a organização
da inspeção se faça por métodos universalizados e aplicados
eqüitativamente em todos os estabelecimentos inspecionados.
§ 1o Na inspeção poderá ser adotado o método de análise
de riscos e pontos críticos de controle.
§ 2o Com o part e do Sist em a Uni¿cado de At enção à Sanidade
Agropecuária, serão constituídos um sistema brasileiro de inspeção
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de produtos de origem vegetal e um sistema brasileiro de inspeção
de produt os de or igem anim al, bem com o sist em as especí¿cos de
inspeção para insumos usados na agropecuária.”
Art. 2o O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo
de até noventa dias, a contar de sua publicação.
Art. 3o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de novembro de 1998; 177o da Independência
e 110o da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Francisco Sér gio Tur ra
Est e t ex t o n ão su b st it u i o p u b l icad o n o D.O.U. d e 2 3 .1 1 .1 9 9 8
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D ECRETO N º .7 4 1 ,
D E 3 0 D E M A RÇO D E 2 0 0 .
Regulamenta os arts. 27-A, 28-A e 29-A da Lei
nº 8.171, de 17 de janeiro de 1991, organiza
o Sistema Unificado de Atenção à Sanidade
Agropecuária, e dá outras providências.
O PRESI DENTE DA REPÚBLI CA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, alínea “a”, da Constituição,
e tendo em vista o disposto nos arts. 27-A, 28-A e 29-A da Lei nº
8.171, de 17 de janeiro de 1991,
DECRETA:
Art.1º. Fica aprovado, na forma do Anexo deste Decreto, o
Regulamento dos arts. 27-A, 28-A, e 29-A da Lei nº 8.171, de 17 de
janeiro de 1991.
Art. 2º. Compete ao Ministro de Estado da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento a edição dos atos e normas complementares
previstos no Regulamento ora aprovado.
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 30 de março de 2006; 185º

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Rober t o Rodr igues
Miguel Soldat elli Rosset o
Publicado no Diár io O¿ cial da União de 31/03/2006 , Seção 1 , Página 82
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ANEXO

REGULA M EN TO D OS A RTS. 2 7 - A , 2 8 A E 2 9 - A D A LEI N o 8 .1 7 1 , D E 1 7 D E
JA N EI RO D E 1 9 9 1
CAPÍTULO I

DA S D I SPOSI ÇÕES PRELI M I N A RES
Art . 1o Fica inst it uído, na form a de¿nida nest e Regulam ent o,
o Sist em a Uni¿cado de At enção à Sanidade Agropecuár ia.
§ 1o Participarão do Sistema Unificado de Atenção à
Sanidade Agropecuária:
I.
serv iços e inst it uições o¿ciais;
II. produtores e trabalhadores rurais, suas associações e
técnicos que lhes prestam assistência;
I I I . ór gãos de ¿scalização das cat egor ias pr o¿ssion ais
diretamente vinculados à sanidade agropecuária; e
IV. entidades gestoras de fundos organizados pelo setor
privado para complementar as ações públicas no campo
da defesa agropecuária.
§ 2o O Sistema Unificado de Atenção à Sanidade
Agropecuária opera em conform idade com os princípios e de¿nições
da sanidade agropecuária, incluindo o controle de atividades de
saúde, san idade, inspeção, ¿scalização, edu cação, v igilân cia
de animais, vegetais, insumos e produtos de origem animal e
vegetal.
§ 3o O Sistem a Uni¿cado de At enção à Sanidade Agropecuária
desenvolverá, permanentemente, as seguintes atividades:
I.
vigilância e defesa sanitária vegetal;
II. vigilância e defesa sanitária animal;
I I I . inspeção e classi¿cação de produt os de or igem veget al,
seus derivados, subprodutos e resíduos de valor
econômico;
I V. inspeção e classi¿cação de produt os de origem anim al,
seus derivados, subprodutos e resíduos de valor
econômico; e
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V. ¿scalização dos in su m os e dos ser v iços u sad os n as
atividades agropecuárias.
§ 4o O Sistem a Uni¿cado de At enção à Sanidade Agropecuária
articular-se-á com o Sistema Único de Saúde, no que for atinente
à saúde pública.
Seção I

D o s Pr i n cíp i o s e Ob r i g a çõ e s Ge r a i s
Ar t . 2o As r egras e os pr ocessos do Sist em a Uni¿cado de
Atenção à Sanidade Agropecuária contêm os princípios a serem
observados em matéria de sanidade agropecuária, especialmente
os relacionados com as responsabilidades dos produtores, dos
fabricantes e das autoridades competentes, com requisitos
estruturais e operacionais da sanidade agropecuária.
§ 1o As regras gerais e especí¿cas do Sist em a Uni¿cado
de Atenção à Sanidade Agropecuária têm por objetivo garantir
a proteção da saúde dos animais e a sanidade dos vegetais, a
idoneidade dos insumos e dos serviços utilizados na agropecuária, e
identidade, qualidade e segurança higiênico-sanitária e tecnológica
dos produt os agr opecuários ¿nais dest inados aos consum idores.
§ 2o O Sistem a Uni¿cado de At enção à Sanidade Agropecuária
funciona de forma integrada para garantir a sanidade agropecuária,
desde o local da produção prim ária at é a colocação do produt o ¿nal
no mercado interno ou a sua destinação para a exportação.
§ 3o Os produtores rurais, industriais e fornecedores de
insumos, distribuidores, cooperativas e associações, industriais
e agroindustriais, atacadistas e varejistas, importadores e
exportadores, empresários e quaisquer outros operadores do
agronegócio, ao longo da cadeia de produção, são responsáveis
pela garantia de que a sanidade e a qualidade dos produtos de
origem animal e vegetal, e a dos insumos agropecuários não sejam
comprometidas.
§ 4o A realização de cont roles o¿ciais nos t erm os dest e
Regulamento não exime os participantes da cadeia produtiva
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da responsabilidade legal e principal de garantir a saúde dos
animais, a sanidade dos vegetais, a segurança, a qualidade e
a identidade dos produtos de origem animal e vegetal, e dos
insumos agropecuários, nem impede a realização de novos
controles ou isenta da responsabilidade civil ou penal decorrente
do descumprimento de suas obrigações.
§ 5o Os produtores rurais e os demais integrantes das
cadeias produtivas cooperarão com as autoridades competentes
para assegurar m aior efet iv idade dos cont r oles o¿ciais e m elhoria
da sanidade agropecuária.
§ 6o Os processos de controle sanitário incluirão a
rastreabilidade dos produtos de origem animal e vegetal, dos
insumos agropecuários e respectivos ingredientes e das matériasprimas, ao longo da cadeia produtiva.
§ 7o As normas complementares de defesa agropecuária
decorrentes deste Regulamento serão fundamentadas em
conhecim ent o cient í¿co.
§ 8o A importação e a exportação de animais e vegetais, de
produtos de origem animal e vegetal, dos insumos agropecuários
e respectivos ingredientes e das matérias-primas respeitarão as
disposições deste Regulamento.
Art . 3o A ár ea m unicipal é a unidade geográ¿ca básica
para a organização do Sist em a Uni¿cado de At enção à Sanidade
Agr opecuár ia e para o funcionam ent o dos ser v iços o¿ciais de
sanidade agropecuária.
Art. 4o Este Regulamento se aplica a todas as fases da
produção, transformação, distribuição e dos serviços agropecuários,
sem pr ej uízo de requisit os especí¿cos para assegurar a sanidade
agropecuária, a qualidade, a origem e identidade dos produtos e
insumos agropecuários.
Art. 5o Os participantes da cadeia produtiva estão obrigados a
cient i¿car à aut or idade com pet ent e, na form a por ela requer ida:
I.

nomes e características dos estabelecimentos sob o
seu controle, que se dedicam a qualquer das fases de
produção, transformação, distribuição e dos serviços
agropecuários;
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II.

informações atualizadas sobre os estabelecimentos,
m ediante a noti¿cação de qualquer alteração signi¿cativa
das atividades e de seu eventual encerramento; e

III. ocorrência de alterações das condições sanitárias e
¿t ossanit árias regist rada em seus est abelecim ent os,
unidades produtivas ou propriedades.
Art. 6o Este Regulamento estabelece as regras destinadas
aos part icipant es do Sist em a Uni¿cado de At enção à
Sanidade Agropecuária e as normas para a realização de
cont r oles o¿ciais dest inados a ver i¿car o cum pr im ent o
da legislação sanitária agropecuária e a qualidade
dos produtos e insumos agropecuários, levando em
consideração:
I.

a garantia da saúde dos animais e sanidade dos
vegetais;

II.

a garantia da sanidade, qualidade e segurança dos
produtos de origem animal e vegetal ao longo da cadeia
produtiva, a partir da produção primária;

III - a manutenção da cadeia do frio, em especial para os
produtos de origem animal e vegetal congelados ou
perecíveis que não possam ser armazenados com
segurança à temperatura ambiente;
IV.

a aplicação geral dos procedimentos baseados no
sistema de Análise de Perigos e Pontos Críticos de
Controle - APPCC e análises de riscos;

V.

o atendimento aos critérios microbiológicos;

VI.

a garantia de que os animais, vegetais, insumos
agropecuários e produtos de origem animal e vegetal
importados respeitem os mesmos padrões sanitários
e de qualidade exigidos no Brasil, ou padrões
equivalentes;

VII. a prevenção, eliminação ou redução dos riscos para
níveis aceitáveis;
VIII. o c u mp r ime n t o da s n o r ma s zo o s s an itár ia s e
¿t ossanit ár ias;
I X. a obser vação dos m ét odos o¿ciais de am ost ragens e
análises; e
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X.

o atendimento aos demais requisitos estabelecidos pela
legislação sanitária agropecuária.
§ 1o Os m ét odos o¿ciais de am ost ragem e análise ut ilizados
como referência serão estabelecidos observando norma
especí¿ca.
§ 2o Enquant o não for em especi¿cados os m ét odos o¿ciais
de amostragem ou de análise, podem ser utilizados métodos que
sej am cient i¿cam ent e v alidados em confor m idade com r egr as ou
protocolos internacionalmente reconhecidos.
Art. 7o O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
est abelecerá nor m as especí¿cas r elat ivas à defesa agr opecuária
para:
I. produção rural primária para o autoconsumo e para a
preparação, manipulação ou armazenagem doméstica de produtos
de origem agropecuária para consumo familiar;
II.
venda ou fornecimento a retalho ou a granel de
pequenas quantidades de produtos da produção primária, direto
ao consum idor ¿nal, pelo agr icult or fam iliar ou pequeno pr odut or
rural que os produz; e
III. agroindustrialização realizada em propriedade rural da
agricultura familiar ou equivalente.
Parágrafo único. A aplicação das norm as especí¿cas previst as
no caput está condicionada ao risco mínimo de veiculação e
disseminação de pragas e doenças regulamentadas.
Art. 8o Este Regulamento não desobriga o atendimento
de quaisquer disposições especí¿cas r elat ivas a out r os cont r oles
o¿ciais não relacionados com defesa agr opecuár ia da União, dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Parágrafo único. Entre os controles oficiais da União
mencionados no caput estão as disposições relativas ao controle
higiênico-sanitário estabelecidas pelo Sistema Único de Saúde SUS.
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CAPÍTULO II

D O SI STEM A UN I FI CA DO D E A TEN ÇÃ O À
SA N I D A D E A GROPECUÁ RI A
Seção I

D a s I n st â n ci a s
Ar t . 9o As at iv idades do Sist em a Uni¿cado de At enção à
Sanidade Agropecuária serão executadas pelas Instâncias Central
e Superior, Intermediárias e Locais.
§ 1o A Instância Central e Superior responderá pelas
atividades privativas do Governo Federal, de natureza política,
estratégica, normativa, reguladora, coordenadora, supervisora,
auditora, fiscalizadora e inspetora, incluindo atividades de
natureza operacional, se assim determinar o interesse nacional
ou regional.
§ 2o As Instâncias Intermediárias serão responsáveis pela
execução das atividades de natureza estratégica, normativa,
reguladora, coordenadora e operativa de interesse da União, e
também as privativas dos Estados ou do Distrito Federal, em seus
respectivos âmbitos de atuação e nos termos das regulamentações
federal, estadual ou distrital pertinentes.
§ 3o As Instâncias Locais responderão pela execução de
ações de interesse da União, dos Estados, do Distrito Federal
ou dos Municípios, no âmbito de sua atuação, nos termos das
legislações federal, estadual, distrital ou municipal pertinentes.
§ 4o Cabe aos int egrant es do Sist em a Uni¿cado de At enção
à Sanidade Agropecuária zelar pelo pleno cumprimento das
legislações especi¿cas vigent es, que r egulam ent am as at ividades
de defesa agropecuária, as obrigações e os compromissos
assumidos pelos acordos internacionais.
§ 5o Atos de controle realizados por autoridades
competentes das três Instâncias são considerados atos diretos
do Poder Público.
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§ 6o Incumbe às autoridades competentes das três
Instâncias assegurar:
I.

a e¿cácia e a adequação dos cont roles o¿ciais em t odas
as fases das cadeias produtivas;

II.

a contratação, por concurso público, do pessoal que
efet ua os cont r oles o¿ciais;

III.

a ausência de quaisquer con it os de int er esses por
par t e do pessoal que efet ua os cont r oles o¿ciais;

IV.

a existência ou o acesso a laboratórios com capacidade
adequada para a realização de testes, com pessoal
quali¿cado e ex per ien t e em n úm er o su ¿cien t e, de
for m a a r ealizar os cont r oles o¿ciais com e¿ciência e
e¿cácia;

V.

a disponibilidade, a adequação e a devida manutenção
de instalações e equipamentos, para garantir que
o p essoal p ossa r ealizar os con t r oles o¿ciais com
segurança e efetividade;

VI.

a existência dos poderes legais necessários para efetuar
os cont roles o¿ciais e t om ar as m edidas pr evist as nest e
Regulamento; e

VII. a existência de planos de emergência e de contingência,
e a preparação das equipes para executar esses
planos.
§ 7o As autoridades competentes das três Instâncias
garantirão imparcialidade, qualidade e coerência dos controles
o¿ciais.
Art. 10. As três Instâncias assegurarão que os controles
o¿ciais sej am r ealizados r egu lar m ent e, em função dos r iscos
sanitários agropecuários existentes ou potenciais e com freqüência
adequada para alcançar os objetivos deste Regulamento,
sobretudo:
I.

r iscos ident i¿cados ou associados;

II.

antecedentes dos responsáveis pela produção ou pelo
processamento;

III.

con¿abilidade de aut ocont r oles realizados; e

IV.

indícios de descumprimento deste Regulamento ou da
legislação especí¿ca.
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Art. 11. A critério da autoridade competente, os controles
o¿ciais poder ão ser efet uados em qualquer fase da produção,
da transformação, do armazenamento, do transporte e da
distribuição e abrangerão o mercado interno, as exportações e
as importações.
§ 1o As autoridades competentes de cada Instância
veri¿car ão o cum pr im ent o da legislação m ediant e cont r oles nãodiscriminatórios.
§ 2o Para a organização dos cont roles o¿ciais, as aut oridades
competentes de cada Instância solicitarão aos produtores
documentos e informações adicionais sobre seus produtos.
§ 3o Caso seja constatado qualquer descumprimento
durante um controle efetuado no local de destino, ou durante a
armazenagem ou o transporte, as autoridades competentes de
cada Instância tomarão as medidas adequadas.
§ 4o As auditorias, inspeções e fiscalizações serão
efet uadas sem av iso pr év io, excet o em casos especí¿cos em
que sej a obr igat ór ia a not i¿cação pr év ia do r esponsáv el pelo
estabelecimento ou pelos serviços.
Art. 12. A adequação, formulação ou as alterações de
normas de defesa agropecuária observarão as disposições deste
Regulam ento, para o cont ínuo aprim oram ent o do Sistem a Uni¿cado
de Atenção à Sanidade Agropecuária.
Seção II

D a I n st â n ci a Ce n t r a l e Su p e r i o r
Art. 13. As atividades da Instância Central e Superior são
exercidas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
e seus órgãos colegiados, constituídos e disciplinados pelo Conselho
Nacional de Política Agrícola, nos termos do art. 5o da Lei no 8.171,
de 17 de janeiro de 1991.
§ 1o Cabe ao Conselho Nacional de Política Agrícola assegurar
que órgãos colegiados sejam constituídos com participação de
representantes dos governos e da sociedade civil, garantindo
funcionamento democrático e harmonizando interesses federativos
e de todos os participantes do sistema, e aprovar os regimentos
internos dos órgãos colegiados.
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§ 2o O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento,
como Instância Central e Superior, institucionalizará os órgãos
colegiados no prazo máximo de noventa dias após a constituição
pelo Conselho Nacional de Política Agrícola.
§ 3o As Unidades Descentralizadas do Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Superintendências Federais
de Agricultura, Pecuária e Abastecimento e Laboratórios Nacionais
Agropecuários - são integrantes da Instância Central e Superior.
§ 4o O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento,
como Instância Central e Superior, constituirá, no prazo
de¿nido no § 2o, Com it ês Execut ivos para apoiar a gest ão de
defesa agropecuária de responsabilidade da Instância Central e
Superior.
Ar t . 14. À I nst ância Cent ral e Superior do Sist em a Uni¿cado
de Atenção à Sanidade Agropecuária compete:
I.

a vigilância agropecuária de portos, aeroportos e postos
de fronteira internacionais e aduanas especiais;

II.

a ¿xação de norm as referentes a cam panhas de cont role
e de erradicação de pragas dos vegetais e doenças dos
animais;

III. a aprovação dos métodos de diagnóstico e dos produtos
de usos veterinário e agronômico;
V.

a manutenção do sistema de informações
epidemiológicas;

V.

a regulamentação, regularização, implantação,
implementação, coordenação e avaliação das atividades
referentes à educação sanitária em defesa agropecuária,
nas t rês I nst âncias do Sist em a Uni¿cado;

VI. a auditoria, a supervisão, a avaliação e a coordenação
das ações desenvolvidas nas Instâncias intermediárias
e locais;
VII. a representação do País nos fóruns internacionais que
tratam de defesa agropecuária;
VIII. a realização de estudos de epidemiologia e de apoio
ao desenvolvim ent o do Sist em a Uni¿cado de At enção
à Sanidade Agropecuária;
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o apr im oram ent o do Sist em a Uni¿cado de At enção à
Sanidade Agropecuária;
X.
a cooperação técnica às outras instâncias do Sistema
Uni¿cado de At enção à Sanidade Agropecuária;
XI. a manutenção das normas complementares de defesa
agropecuária; e
XII. a execução e a operacionalização de atividades de
cert i¿cação e v igilância agr opecuária, em ár eas de sua
competência.
Art. 15. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento,
com o I nst ância Cent ral e Superior do Sist em a Uni¿cado de At enção
à Sanidade Agropecuária, é responsável por:
I.
elaborar os r egulam ent os sanit ár ios e ¿t ossanit ár ios
para importação e exportação de animais, vegetais
e suas partes, produtos e subprodutos, matérias
orgânicas, organismos biológicos e outros artigos
regulamentados em função do risco associado à
introdução e à disseminação de pragas e doenças;
II. organizar, conduzir, elaborar e homologar análise de
risco de pragas e doenças para importação e exportação
de produtos e matérias-primas;
III. promover o credenciamento de centros colaboradores;
IV. participar no desenvolvimento de padrões internacionais
relacionados ao r equerim ent o sanit ário e ¿t ossanit ário,
e à análise de risco para pragas e doenças;
V.
gerenciar, compilar e sistematizar informações de risco
associado às pragas e doenças; e
VI. promover atividades de capacitação nos temas
relacionados ao risco associado às pragas e doenças.
Art. 16. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento,
como Instância Central e Superior, estabelecerá as normas
operacionais, contemplando o detalhamento das atividades do
Sist em a Uni¿cado de At enção à Sanidade Agropecuária, no âm bit o
de sua competência.
Art. 17. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
fornecerão as informações solicitadas pelo Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, como Instância Central e Superior.
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Art. 18. Para operacionalização e controle do Sistema
Uni¿cado de At enção à Sanidade Agropecuár ia, o Minist ério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, como Instância Central e
Superior, deverá:
I.
or ganizar e de¿nir as relações ent re as aut or idades
do Sistema Unifi cado de Aten ção à Sanidade
Agropecuária;
II. estabelecer os objetivos e metas a alcançar;
III. definir funções, responsabilidades e deveres do
pessoal;
IV. estabelecer procedimentos de amostragem, métodos
e técnicas de controle, interpretação dos resultados e
decisões decorrentes;
V.
desenvolver os programas de acompanhamento dos
cont r oles o¿ciais e da vigilância agropecuár ia;
VI . apoiar assist ência m út ua quando os cont r oles o¿ciais
exigirem a intervenção de mais de uma das Instâncias
Intermediárias;
VII. cooperar com outros serviços ou departamentos que
possam ter responsabilidades neste âmbito;
VI I I . veri¿car a conform idade dos m ét odos de am ost ragem ,
dos métodos de análise e dos testes de detecção; e
IX. desenvolver ou promover outras atividades e gerar
inform ações necessár ias para o funcionam ent o e¿caz
dos cont r oles o¿ciais.
Seção III

D a s I n st â n ci a s I n t e r m e d i á r i a s
Art. 19. As atividades das Instâncias Intermediárias serão
exercidas, em cada unidade da Federação, pelo órgão com mandato
ou com atribuição para execução de atividades relativas à defesa
agropecuária.
§ 1o As atividades das Instâncias Intermediárias poderão
ser exercidas por inst it uições de¿nidas pelos Gover nos Est aduais
ou pelo Distrito Federal, podendo representar:
I.
r egiões geográ¿cas;
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II.

grupos de Estados, Estado ou o Distrito Federal,
individualmente;
III. pólos produtivos; e
I V. r egião geográ¿ca especí¿ca.

§ 2o As Instâncias Intermediárias designarão as autoridades
com pet ent es r esponsáveis pelos obj et iv os e cont r oles o¿ciais
previstos neste Regulamento.
§ 3o Quando uma das Instâncias Intermediárias atribuir
com pet ência para efet uar cont r oles o¿ciais a um a aut oridade ou
autoridades de outra Instância Intermediária, ou a outra instituição,
a I nst ância que delegou garant ir á coor denação e¿cient e e e¿caz
entre todas as autoridades envolvidas.
Art . 20. Às I nst âncias I nt er m ediár ias do Sist em a Uni¿cado
de Atenção competem as seguintes atividades:
I.
vigilância agropecuária do trânsito interestadual de
vegetais e animais;
II. coordenação e execução de programas e campanhas
de controle e erradicação de pragas dos vegetais e
doenças dos animais;
I I I . m anut enção dos infor m es nosogr á¿cos;
IV. coordenação e execução das ações de epidemiologia;
V.
coordenação e execução dos programas, dos projetos
e das atividades de educação sanitária em sua área de
atuação; e
VI . cont r ole da rede de diagnóst ico e dos pro¿ssionais de
sanidade credenciados.
Art. 21. A Instância Intermediária tomará as medidas
necessárias para garantir que os processos de controle sejam
efetuados de modo equivalente em todos os Municípios e Instâncias
Locais.
§ 1o A autoridade competente da unidade da Federação
de dest ino deve ver i¿car o cum pr im ent o da legislação m ediant e
controles não-discriminatórios.
§ 2o Caso seja constatado qualquer descumprimento
durante o controle efetuado no local de destino, ou durante a
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armazenagem ou o transporte, a Instância Intermediária tomará
as medidas adequadas.
Art. 22. As Instâncias Intermediárias coordenarão e
compilarão as informações referentes às atividades de sanidade
agropecuária em seu âmbito de atuação.
Seção IV

D a s I n st â n ci a s Lo ca i s
Art. 23. As atividades da Instância Local serão exercidas
pela unidade local de atenção à sanidade agropecuária, a qual
est ar á v inculada à I nst ância I nt er m ediár ia, na for m a de¿nida
pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, como
Instância Central e Superior, e poderá abranger uma ou mais
unidades geogr á¿cas básicas, Municípios, incluindo m icr orr egião,
território, associação de Municípios, consórcio de Municípios ou
outras formas associativas de Municípios.
§ 1o A Instância Local dará, na sua jurisdição, plena
atenção à sanidade agropecuária, com a participação da sociedade
organizada, tratando das seguintes atividades:
I.
II.
III.
I V.
V.

cadastro das propriedades;
inventário das populações animais e vegetais;
controle de trânsito de animais e vegetais;
cadast r o dos pr o¿ssionais at uant es em sanidade;
execução dos programas, projetos e atividades de
educação sanitária em defesa agropecuária, na sua
área de atuação;
VI. cadastro das casas de comércio de produtos de usos
agronômico e veterinário;
VII. cadastro dos laboratór ios de diagnó stic os de
doenças;
VIII. inventário das doenças e pragas diagnosticadas;
IX. execução de campanhas de controle de doenças e
pragas;
X.
educação e vigilância sanitária;
XI. participação em projetos de erradicação de doenças e
pragas; e
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XII. atuação em programas de erradicação de doenças e
pragas.
§ 2o As Instâncias Locais designarão as autoridades
competentes responsáveis para efeitos dos objetivos e dos
cont r oles o¿ciais previst os nest e Regulam ent o.
Art. 24. A Instância Local poderá ter mais de uma unidade
de atendimento à comunidade e aos produtores rurais em defesa
agropecuária.
Art. 25. As Instâncias Locais, pelos escritórios de atendimento
à comunidade e pelas unidades locais de atenção à sanidade
agr opecuária, são os ór gãos de not i¿cação dos event os r elat ivos
à sanidade agropecuária.scritórios de atendimento à comunidade
e pelas unidades locais de atenção à sanidade agropecuária,
são os ór gãos de not i¿cação dos event os r elat ivos à sanidade
agropecuária.

CAPÍTULO III

D OS PROCESSOS D A S I N STÂ N CI A S D O
SI STEM A UN I FI CA D O D E A TEN ÇÃ O À
SA N I D A D E A GROPECUÁ RI A
Seção I

D a Er r a d i ca çã o e D o s Co n t r o l e s d e
Pr a g a s e D o e n ça s
Art. 26. As estratégias e as políticas de promoção da
sanidade e da vigilância agropecuária serão ecossistêmicas e
descentralizadas, por tipo de problema sanitário, visando ao
alcance de áreas livres de pragas e doenças, conforme previsto
em acordos e tratados internacionais subscritos pelo País.
§ 1o Sempre que recomendado epidemiologicamente, é
prioritária a erradicação das doenças e pragas na estratégia de áreas
livres.
§ 2o Na impossibilidade de erradicação, serão adotados
os programas de prevenção, controle e vigilância sanitária e
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¿t ossanit ár ia v isando à cont enção da doença ou praga para o
reconhecimento da condição de área de baixa prevalência ou para
o estabelecimento de sistema de mitigação de risco.
Art. 27. Para todos os casos relevantes, será adotado plano
de contingência ou plano emergencial ajustado ao papel de cada
Instância do Sistema.
Art. 28. As campanhas nacionais ou regionais de prevenção,
controle e erradicação serão compatíveis com o objetivo de
reconhecimento da condição de área, compartimento, zona ou
local livre ou área de baixa prevalência de praga ou doença.
Art. 29. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento,
como Instância Central e Superior, estabelecerá e atualizará os
r equisit os sanit ár ios e ¿t ossanit ár ios para o t r ânsit o nacional
e internacional de animais e vegetais, suas partes, produtos
e subprodutos de origem animal e vegetal, resíduos de valor
econômico, organismos biológicos e outros produtos e artigos
regulamentados, que possam servir de substrato, meio de cultura,
vetor ou veículo de disseminação de pragas ou doenças.
Art. 30. As Instâncias Intermediárias e Locais implantarão
sist em a de aler t a e com unicação para not i¿cação de riscos dir et os
ou indiretos à saúde animal e sanidade vegetal, e para troca de
informações que facilitem ação de avaliação e gestão dos riscos,
rápida e adequada, por par t e dos int egrant es do Sist em a Uni¿cado
de Atenção à Sanidade Agropecuária.
Art. 31. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento,
como Instância Central e Superior, disciplinará mecanismos que
viabilizem a participação de consórcios de entidades públicas e
privadas, institutos e fundos, para a implementação de política
sanit ár ia ou ¿t ossanit ár ia com uns, de for m a a garant ir m aior
inserção da microrregião nos mercados regional, nacional e
internacional.
Art. 32. As três Instâncias do Sistema Unificado de
Atenção à Sanidade Agropecuária desenvolverão mecanismos de
mobilização, articulação e organização da comunidade local, na
formulação, implementação e avaliação das políticas sanitárias
ou ¿t ossanit ár ias.
Art. 33. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento,
como Instância Central e Superior, elaborará planos de contingência,
de controle e de emergência para doenças e pragas de impacto,
Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal - SI SBI / POA

1

e institucionalizará Grupos Nacionais de Emergências Sanitária e
Fitossanitária.
§ 1o Os planos de contingência, de controle e de emergência
para doenças e pragas de impacto serão elaborados de forma
preventiva e constituirão prioridade para as três Instâncias.
§ 2o O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento,
como Instância Central e Superior, coordenará os Grupos
Nacion ais de Emergê ncias S an itária e Fitossanitária e
de¿n ir á as nor m as par a sua con st it u ição, seu fu ncionam en t o,
seus programas de capacitação, treinamento, hierarquia e
com pet ências especí¿cas.
§ 3o Os Grupos Nacionais de Emergências Sanitária e
Fitossanitária serão constituídos, preferencialmente, por tipo de
pr oblem a sanit ár io ou ¿t ossanit ár io.
§ 4o Para o funcionamento dos Grupos Nacionais de
Emergências Sanitária ou Fitossanitária, o Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, como Instância Central e Superior,
garantirá equipes mínimas, capacitação permanente e condições
de mobilização para atuar nas ações de controle de emergências
sanit árias e ¿t ossanit ár ias.
§ 5o Os Grupos Nacionais de Emergências Sanitária
ou Fitossanitária poderão ser auxiliados por equipes técnicas
especializadas, na form a de¿nida pelo Minist ér io da Agricult ura,
Pecuária e Abastecimento, como Instância Central e Superior.
Art. 34. As Instâncias Intermediárias institucionalizarão e
coordenarão os Grupos Estaduais ou Regionais de Emergências
Sanitária e Fitossanitária.
Parágrafo único. Para sua atuação, os Grupos Estaduais
ou Regionais de Emergências Sanitária e Fitossanitária deverão
ser reconhecidos pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, como Instância Central e Superior.
Art. 35. Os Grupos Nacionais, Estaduais ou Regionais
de Emergências Sanitária e Fitossanitária atuarão como
órgãos operativos e auxiliares às atividades das autoridades
competentes, apoiados pelo Ministério da Agricultura, Pecuária
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e Abastecimento, como Instância Central e Superior, funcionando
como força-tarefa.
§ 1o Os Grupos Nacionais, Estaduais ou Regionais de
Emergência Sanitária e Fitossanitária iniciarão suas atividades de
campo com a declaração de estado de alerta ou de emergência
sanit ária ou ¿t ossanit ária, na for m a de¿nida pelo Minist ér io da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, como Instância Central e
Superior.
§ 2o Os Grupos Nacionais, Estaduais ou Regionais de
Emergência Sanitária e Fitossanitária estarão permanentemente
articulados e em estado de prontidão, independentemente das
declarações de emergência, podendo realizar as ações preventivas
e corretivas recomendadas à contenção do evento sanitário ou
¿t ossanit ário.
Art. 36. Os programas de capacitação e treinamento
dos Grupos Nacionais, Estaduais ou Regionais de Emergência
Sanitária e Fitossanitária serão coordenados pelo Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, como Instância Central
e Superior, observando planos de contingência, de controle e de
emergência.
Seção II

D a Sa ú d e A n i m a l
Art. 37. O Sistema Unificado de Atenção à Sanidade
Agropecuária manterá serviço de promoção de saúde animal,
prevenção, controle e erradicação de doenças que possam
causar danos à produtividade animal, à economia e à sanidade
agropecuária, e desenvolverá as seguintes atividades, respeitando
as atribuições de cada Instância do Sistema, de acordo com a
legislação vigente:
I.

avaliação de riscos e controle de trânsito de animais,
seus produtos, subprodutos, resíduos e quaisquer
outros produtos ou mercadorias que possam servir
de substrato, meio de cultura, vetor ou veículo de
doenças;

II.

elaboração de políticas, normas e diretrizes para os
programas de prevenção, controle e erradicação de
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doenças, objetivando o estabelecimento de área livre
ou controlada;
III. programação, coordenação e execução de ações de
vigilância zoossanit ár ia, especialm ent e a de¿nição de
requisitos sanitários a serem observados no trânsito de
animais, produtos, subprodutos e derivados de origem
animal;
IV. elaboração de planos de contingência, de controle e
de em er gência para doenças de im pact o, de¿nindo
as autoridades administrativas que intervirão, os
respectivos poderes e responsabilidades, e os canais
e procedimentos para troca de informações entre os
diferentes intervenientes;
V.
planejamento, coordenação e implementação do
sistema de informação zoossanitária e banco de dados
correspondente, com o objetivo de facilitar a coordenação
das atividades, o intercâmbio de informações e a
elaboração e execução de projetos comuns;
VI. planejamento, coordenação e realização de estudos
epidemiológicos para doenças de interesse em saúde
animal;
VII. realização de estudos e análises de dados zoossanitários
e investigações epidemiológicas correspondentes, para
subsidiar as ações de planejamento, avaliação e controle
relacionadas aos programas sanitários e às estratégias
para o desenvolvimento da política nacional em saúde
animal;
VI I I . program ação, coor denação e execução da ¿scalização
do trânsito de animais, de produtos veterinários,
de materiais de multiplicação animal, de produtos
destinados à alimentação animal, produtos, subprodutos
e derivados de origem animal, incluindo a aplicação de
requisitos sanitários a serem observados na importação
e exportação;
IX. planejamento, coordenação e execução de ações
relacionadas às quarentenas animais e respectivos
estabelecimentos quarentenários;
X.
planejamento, coordenação e execução de ações
relacionadas com a realização de exposições, feiras,
leilões e outras aglomerações animais;
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XI.

estabelecimento de procedimentos de controle, inclusive
por meio de auditorias, em qualquer Instância do
Sist em a Uni¿cado de At enção à Sanidade Agropecuária,
que auxiliem a gestão em saúde animal, a supervisão
das atividades e a revisão do planejamento;
XII. designação e habilitação, em trabalho conjunto com
o sistema de vigilância agropecuária internacional, de
pont os especí¿cos de ent rada no t err it ór io brasileir o de
anim ais e pr odut os im por t ados que exij am not i¿cação
prévia à chegada, considerando o risco associado,
acesso às instalações de controle, armazenamento, local
apropriado para quarentena e presença de laboratório
de apoio;
XIII. articulação com a rede de laboratórios credenciados,
o¿ciais e acredit ados nas atividades relacionadas à saúde
animal, visando a elevar a qualidade e uniformidade dos
resultados; e
XIV. coordenação do sistema de alerta zoossanitário para
notificação de riscos para a saúde animal e para
informações que facilitem ação de gestão dos riscos
rápida e adequada.
Parágrafo único. A importação de animais, seus produtos,
derivados, subprodutos e resíduos de valor econômico, e de
materiais de multiplicação animal, órgãos, tecidos e células
anim ais, at enderão aos pr eceit os de¿nidos por m eio de análise
de risco e pr ocedim ent os de¿nidos pelo Minist ério da Agr icult ura,
Pecuária e Abastecimento, como Instância Central e Superior.

Seção III

D a Sa n i d a d e V e g e t a l
Art. 38. O Sistema Unificado de Atenção à Sanidade
Agropecuária manterá serviço de promoção da sanidade vegetal,
prevenção, controle e erradicação de pragas que possam
causar danos à produtividade vegetal, à economia e à sanidade
agropecuária, e desenvolverá as seguintes atividades, respeitando
as atribuições de cada Instância do Sistema, de acordo com a
legislação vigente:
I.
avaliação de riscos e controle de trânsito de vegetais,
seus produtos, subprodutos, resíduos, material orgânico
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e organismos biológicos, e quaisquer outros produtos,
insumos ou mercadorias que possam servir de substrato,
meio de cultura, vetor ou veículo de pragas;
II. elaboração de políticas, normas e diretrizes para os
programas de prevenção, controle e erradicação de
pragas, objetivando a erradicação ou o estabelecimento
de área livre, local livre, área de baixa prevalência
ou s iste m a de m iti gaç ão de r is c o de pra gas
regulamentadas;
III. programação, coordenação e execução de ações de
vigilância ¿t ossanit ár ia, especialm ent e a de¿nição de
requisitos a serem observados no trânsito de vegetais,
produtos, subprodutos, resíduos, material orgânico e
organismos biológicos, e quaisquer outros produtos,
insumos ou mercadorias que possam servir de substrato,
meio de cultura, vetor ou veículo de pragas;
IV. elaboração de planos de contingência, de controle e
de em er gência para pragas regulam ent adas, de¿nindo
as autoridades administrativas que intervirão, os
respectivos poderes e responsabilidades e os canais
e procedimentos para troca de informações entre os
diferentes intervenientes;
V.
planejamento, coordenação e implementação do
sistema de informação fitossanitária e banco de
dados correspondente, com o objetivo de facilitar
a coordenação das atividades, o intercâmbio de
informações e a elaboração e execução de projetos
comuns;
VI . est abelecim ent o dos r equisit os ¿t ossanit ár ios para a
autorização de importação e exportação de vegetais e
seus produtos e subprodutos, e quaisquer outros itens
regulam ent ados, com ¿nalidade com er cial, cient í¿ca,
cultural e diplomática;
VII. realização de estudos e análises de dados e investigações
¿t ossanit ários correspondent es, para subsidiar as ações
de planejamento, avaliação e controle relacionadas aos
programas e às estratégias para o desenvolvimento da
política nacional em sanidade vegetal;
VI I I . program ação, coor denação e execução da ¿scalização
do trânsito de vegetais, produtos, subprodutos,
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resíduos, material orgânico, material de propagação e
multiplicação, organismos biológicos e quaisquer outros
produtos, insumos ou mercadorias que possam servir de
substrato, meio de cultura, vetor ou veículo de pragas,
incluindo a aplicação de r equisit os ¿t ossanit ár ios a
serem observados na importação e exportação;
IX.

planejamento, coordenação, execução das atividades
relacionadas à quarentena vegetal e respectivos
estabelecimentos quarentenários;

X.

estabelecimento de procedimentos de controle, inclusive
por meio de auditorias, em qualquer Instância do
Sist em a Uni¿cado de At enção à Sanidade Agropecuária,
que auxilie a gestão em sanidade vegetal, a supervisão
das atividades e a revisão do planejamento;

XI.

designação e habilitação, em trabalho conjunto com
o sistema de vigilância agropecuária internacional, de
pont os especí¿cos de ent rada no t err it ór io brasileir o de
veget ais e produt os im por t ados que ex ij am not i¿cação
prévia à chegada, considerando o risco associado,
acesso às instalações de controle, armazenamento, local
apropriado para quarentena e presença de laboratório
de apoio;

XII. articulação com a rede de laboratórios credenciados,
oficiais e acreditados nas atividades relacionadas
à sanidade vegetal, visando a elevar a qualidade e
uniformidade dos resultados das análises;
XIII. regulamentação dos critérios e diretrizes para
prest ação de serv iços de t rat am ent os ¿t ossanit ár ios
e quarentenários por empresas credenciadas, centros
colaboradores e estações quarentenárias, na forma da
legislação pertinente; e
XI V. coor denação do sist em a de alert a ¿t ossanit ár io para
not i¿cação de r iscos para a ¿t ossanidade e para o
ambiente, e para informações que facilitem ação de
gestão dos riscos rápida e adequada.
Parágrafo único. A importação de vegetais, seus produtos,
derivados, subprodutos e resíduos de valor econômico, e de
materiais orgânicos, biológicos, de multiplicação vegetal, atenderão
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a procedim ent os de¿nidos pelo Minist ér io da Agricult ura, Pecuár ia
e Abastecimento, como Instância Central e Superior.
Seção IV

D a Ed u ca çã o Sa n i t á r i a
Art. 39. A educação sanitária é atividade estratégica e
inst r um ent o de defesa agr opecu ár ia no Sist em a Uni¿cado de
Atenção à Sanidade Agropecuária, para garantir o comprometimento
dos integrantes da cadeia produtiva agropecuária e da sociedade
em geral, no cumprimento dos objetivos deste Regulamento.
§ 1o Para fins deste Regulamento, entende-se como
educação sanitária em defesa agropecuária o processo ativo e
contínuo de utilização de meios, métodos e técnicas capazes de
educar e desenvolver consciência crítica no público-alvo.
§ 2o As t r ês I nst âncias do Sist em a Uni¿cado de At enção à
Sanidade Agropecuária disporão de estrutura organizada para as
ações de educação sanitária em defesa agropecuária.
§ 3o As três Instâncias poderão apoiar atividades de educação
sanitária realizadas por serviços, instituições e organizações
públicas e privadas.
Art. 40. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento,
como Instância Central e Superior, desenvolverá, de forma
continuada, gestão de planos, programas e ações em educação
sanitária em defesa agropecuária, de forma articulada com as
demais Instâncias e com os Sistemas Brasileiros de Inspeção de
Produtos e Insumos Agropecuários.
§ 1o O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento,
como Instância Central e Superior, instituirá, regulamentará,
coordenará e avaliará periodicamente o Programa Nacional de
Educação Sanitária em Defesa Agropecuária.
§ 2o O Programa Nacional terá, entre outras, as seguintes
diretrizes:
I.
promoção da compreensão e aplicação da legislação de
defesa agropecuária;
II. promoção de cursos de educação sanitária;
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III. formação de multiplicadores;
IV. promoção de intercâmbios de experiências; e
V.
utilização dos meios de comunicação como instrumento
de informação e de educação.
Art. 41. O Ministér i o da Agricu ltur a, Pecu ária e
Abastecimento, como Instância Central e Superior, apoiará
as ações de educação sanitária em defesa agropecuária dos
segmentos públicos e privados da cadeia produtiva agropecuária
e da sociedade em geral, e das instituições de ensino e de
pesquisa, desde que estejam em conformidade com o que
determina o Programa Nacional de Educação Sanitária em Defesa
Agropecuária.
Seção V

D a Ge st ã o d o s La b o r a t ó r i o s
Art. 42. As autoridades competentes, em cada Instância do
Sist em a Uni¿cado de At enção à Sanidade Agropecuária, designarão
os laboratórios credenciados para análise das amostras de controles
o¿ciais, na form a de¿nida pelo Minist ério da Agricult ura, Pecuária
e Abastecimento, como Instância Central e Superior.
§ 1o Os Laboratórios Nacionais Agropecuários são os
labor at ór ios o¿ciais do Minist ér io da Agr icu lt u r a, Pecu ár ia e
Abastecimento.
§ 2o Os Laboratórios Nacionais Agropecuários e os laboratórios
públicos e privados credenciados constituem a Rede Nacional de
Labor at órios Agr opecuár ios do Sist em a Uni¿cado de At enção à
Sanidade Agropecuária, coordenada pelo Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, como Instância Central e Superior.
§ 3o Os Laboratórios serão organizados em rede, de forma
hierarquizada e regionalizada, tendo como fundamento para a
sua estruturação:
I.
o n ível de c ompl exidade de su as instalaçõ es
laboratoriais;
I I . os cr it ér ios epidem iológicos, sanit ários, dem ográ¿cos e
geográ¿cos que or ient em a delim it ação de suas bases
territoriais; e
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III. as atividades na sua respectiva jurisdição.
§ 4o O credenciamento de laboratórios atenderá à demanda
por análises ou exames, aos grupos de análises ou espécimes
especí¿cos, segundo critérios de¿nidos pelo Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, como Instância Central e Superior.
§ 5o A autoridade competente das três Instâncias do
Sist em a Un i¿cado de At en ção à San idade Agr opecu ár ia qu e
credenciar o laboratório poderá, a qualquer tempo, cancelar este
credenciamento quando deixarem de ser cumpridas as condições
previstas no sistema de credenciamento.
§ 6o Qualquer laboratório, seja público ou privado, uma
vez credenciado por um a das t rês I nstâncias do Sistem a Uni¿cado
de Atenção à Sanidade Agropecuária, pode ser designado como
referência, por um ou mais escopos, atendendo aos requisitos
exigidos.
§ 7o A Instância Intermediária, ao designar um laboratório
como referência, por escopo, para atuar na sua esfera de
com pet ência, em pregará procedim ent o docum entado para veri¿car
o cum pr im ent o de cr it ér ios de¿nidos por essa I nst ância, visando
a reconhecer e a aceitar formalmente a competência analítica
desse laboratório.
§ 8o As Instâncias Intermediárias e Locais podem estabelecer
acordo de cooperação técnica com laboratórios de referência
situados em outras unidades da Federação.
Art. 43. Fica proibida a manipulação de qualquer organismo
patogênico de alto risco sem a existência de laboratório com nível
de biossegurança adequado e sem prévia autorização do Ministério
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, como Instância Central
e Superior.
Seção VI

D o Tr â n si t o A g r o p e cu á r i o
Ar t . 44. É obrigat ória a ¿scalização do t r ânsit o nacional
e internacional, por qualquer via, de animais e vegetais, seus
produtos e subprodutos, qualquer outro material derivado,
equipamentos e implementos agrícolas, com vistas à avaliação das
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suas condições sanit árias e ¿t ossanit árias, e de sua docum ent ação
de trânsito obrigatória.
§ 1o A ¿scalização e os cont r oles sanit ár ios agropecuár ios
no trânsito nacional e internacional de animais, vegetais, insumos,
inclusive alimentos para animais, e produtos de origem animal e
vegetal, equipamentos e implementos agrícolas, nos termos deste
Regulamento, serão exercidos mediante procedimentos uniformes,
em t odas as I nst âncias do Sistem a Uni¿cado de At enção à Sanidade
Agropecuária.
§ 2o As autoridades responsáveis por transporte aéreo
internacional e doméstico, navegação internacional e de
cabotagem, ferrovias, hidrovias e rodovias assegurarão condições
de acesso das equipes de ¿scalização sanit ár ia agropecuária às
áreas de embarque e desembarque de passageiros e recebimento
e despacho de cargas.
§ 3o O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento,
como Instância Central e Superior, estabelecerá as normas e
coor denar á a ¿scalização do t rânsit o nacional e int er nacional, por
qualquer via, de animais e vegetais, seus produtos e subprodutos,
ou qualquer outro material destes derivado.
§ 4o As I nst âncias I nt er m ediár ias do Sist em a Uni¿cado
de At enção à San idade Agr opecuár ia at uar ão na ¿scalização
agropecuária do trânsito interestadual, com base nas normas
¿xadas pelo Minist ério da Agr icult ura, Pecuária e Abast ecim ent o,
como Instância Central e Superior.
§ 5o As Instâncias Intermediárias regulamentarão e
coordenarão a ¿scalização agropecuária do t r ânsit o int erm unicipal
e int ram unicipal, com base nas norm as ¿xadas pelo Minist ér io da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, como Instância Central e
Superior.
§ 6o As I nst âncias Locais do Sist em a Uni¿cado de At enção
à Sanidade Agropecuár ia at uar ão na ¿scalização agr opecuár ia no
âmbito de sua atuação.
§ 7o As I nst âncias Locais do Sist em a Uni¿cado de At enção
à Sanidade Agropecuária regulamentarão e coordenarão o trânsito
int ram unicipal, com base nas nor m as ¿x adas pelas I nst âncias
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71

Intermediárias e pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, como Instância Central e Superior.
Art . 45. A ¿scalização do t r ânsit o agropecuário nacional
e internacional incluirá, entre outras medidas, a exigência de
apresentação de docum ento o¿cial de sanidade agropecuária em itido
pelo serviço correspondente, o qual conterá a indicação de origem,
dest ino e sua ¿nalidade, e dem ais exigências da legislação.
Seção VII

D a Vi g i l â n ci a d o Tr â n si t o A g r o p e cu á r i o
I n t e r e st a d u a l
Ar t . 46. Os crit ér ios t écnicos para est abelecer a classi¿cação
ou categorização de risco de disseminação e estabelecimento de
pragas e doenças regulamentadas, por unidade da Federação ou
r egião geogr á¿ca, os quais orient arão a ¿scalização do t r ânsit o
in t er est adual, ser ão de¿n idos pelo Min ist ér io da Agr icu lt u r a,
Pecuária e Abastecimento, como Instância Central e Superior, com
base nos seguintes fatores:
I.

caract er íst icas epidem iológicas especí¿cas das pragas
e doenças;

II.

histórico da ocorrência de casos ou focos das pragas
ou doenças;

III.

hist órico das inconform idades veri¿cadas na ¿scalização
do trânsito;

I V.

de¿nição da área geogr á¿ca incluída no pr ogram a a
que se aplica a classi¿cação ou cat egor ização;

V.

avaliação da condição zoossanit ár ia ou ¿t ossanit ár ia
nas ár eas geográ¿cas e das r espect ivas front eiras, a
serem classi¿cadas ou cat egor izadas;

VI.

estrutura, operacionalização e desempenho dos programas
de prevenção, erradicação e controle de pragas e
doenças;

VII. organização do sistema de vigilância sanitária
agropecuária;
VIII. condições e eficiência da fiscalização do trânsito
agropecuário; e
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IX.

grau de articulação das estruturas de apoio institucional,
incluindo a rede laboratorial.

Art. 47. O planejamento das ações e a aplicação de medidas
sanit árias e ¿t ossanit árias para cada doença ou praga, e a de¿nição
das normas de controle do trânsito para movimentação de vegetais,
animais, seus produtos e quaisquer outros produtos ou mercadorias
est arão baseadas na classi¿cação ou cat egor ia de risco efet uada
pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, como
Instância Central e Superior.
Art. 48. A critério do Ministério da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento, como Instância Central e Superior, serão
de¿nidas r ot as de t r ânsit o e pont os especí¿cos de ingr esso e
egresso de vegetais, animais, produtos básicos e outros artigos
regulamentados, que possam atuar como vetor ou veículo de
disseminação ou dispersão de determinada praga ou doença.
§ 1o As Instâncias Intermediárias instalarão postos de
¿scalização san it ár ia e ¿t ossanit ár ia int er est adu ais ou int er r egionais, ¿xos ou m óveis, para ¿scalização do t rânsit o, incluindo,
entre outras medidas, os mecanismos de interceptação e exclusão
de doenças e pragas, destruição de material apreendido, em
estreita cooperação com outros órgãos, sempre que necessário.
§ 2o Nos casos de ident i¿cação de pragas, doenças ou
vetores e veículos de pragas ou doenças de alto potencial de
disseminação, o material infestado será imediatamente destruído
ou elim inado, conform e de¿nido em nor m a especí¿ca.
§ 3o As instâncias responsáveis pelo controle de trânsito, em
sua ár ea de abrangência, ident i¿carão e inform ar ão ao Minist ér io
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, como Instância Central
e Superior, os locais e instalações destinados a operações de
¿scalização, inspeção, desinfecção, desinfest ação, dest r uição ou
eliminação do material apreendido.
Art. 49. As autoridades competentes das Instâncias
Intermediárias e Locais, ao controlar o trânsito agropecuário,
verificarão o cumprimento das obrigações definidas neste
Regulamento e nos demais atos normativos pertinentes.
§ 1o A autoridade competente das Instâncias Intermediárias
organizará sua atuação e a das Instâncias Locais, com base nos
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planos plurianuais elaborados nos termos deste Regulamento e
com base na cat egorização ou classi¿cação de r iscos.
§ 2o Os controles abrangerão todos os aspectos da legislação
sanitária para animais, vegetais, insumos, inclusive alimentos para
animais, e produtos de origem animal e vegetal.
§ 3o Os controles serão realizados em todas as rotas de
trânsito de vegetais, animais, seus produtos e quaisquer outros
produtos, mercadorias, equipamentos e implementos agrícolas que
possam atuar como vetor ou veículo de disseminação de praga
ou doença.
§ 4o Os servidores públicos das Instâncias Intermediárias,
observando as exigências previstas no § 6o do art. 9o deste
Reg u lam en t o, ser ão au t or id ad es com pet en t es p ar a ¿scalizar
o trânsito de vegetais, animais, seus produtos e quaisquer
outros produtos ou mercadorias, equipamentos e implementos
agrícolas que possam atuar como vetor ou veículo de
disseminação de praga ou doença, na circulação entre as
unidades da Federação.
Ar t . 5 0 . Os con t r oles san it ár ios agr opecu ár ios o¿ciais
incluirão, a critério da autoridade competente, o controle
docum ent al, de origem e físico, conform e norm a de¿nida pelo
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, como
Instância Central e Superior.
§ 1o A freqüência e a nat ureza desses controles serão ¿xadas
em nor m as especí¿cas das t r ês I nst âncias.
§ 2o A freqüência com que os controles físicos serão
efetuados dependerá dos:
I.

riscos associados aos animais, vegetais, insumos,
inclusive alimentos para animais, e produtos de origem
animal e vegetal;

II.

antecedentes em matéria de cumprimento dos requisitos
aplicáveis ao produto em questão; e

III. controles efetuados pelos produtores de animais,
vegetais, insumos, inclusive alimentos para animais,
produtos de origem animal e vegetal.
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§ 3o As am ost ras r et iradas pela ¿scalização do t r ânsit o
agropecuário serão manuseadas de forma a garantir a sua validade
analítica.
Art. 51. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento,
com o I nst ância Cent ral e Super ior, de¿nir á e div ulgar á list a de
produtos agropecuários de risco associado a pragas e doenças,
e que ex igem cont r oles e not i¿cação pr évia de t r ânsit o ent r e
Instâncias de origem e de destino.
Parágrafo único. As Instâncias responsáveis pela
adm inist ração das bar reiras de ¿scalização sanit ár ia agropecuár ia
suprirão as condições mínimas de funcionamento das atividades
de vigilância agropecuária no trânsito interestadual, intermunicipal
e intramunicipal.
Art. 52. Em caso de indícios de descumprimento da legislação
ou de dúvidas quanto à identidade ou o destino da produção, carga ou
remessa, ou à correspondência entre a produção, carga ou remessa
e as respectivas garantias certi¿cadas, a autoridade com pet ente nos
postos sanitários agropecuários poderá reter a remessa ou partida,
até que sejam eliminados os indícios ou as dúvidas.
§ 1o A autoridade com pet ente ret erá o¿cialm ente os anim ais,
vegetais, insumos, inclusive alimentos para animais, e produtos
de origem animal e vegetal transportados, que não cumpram os
requisitos da legislação.
§ 2o A aut or idade com pet ent e not i¿car á o¿cialm ent e os
responsáveis pela carga sobre a inconformidade constatada,
cabendo r ecur so, na for m a de¿nida em nor m a especí¿ca.
§ 3o A autoridade competente adotará, a seu critério, as
seguintes medidas:
I.

ordenar que os animais, vegetais, insumos, inclusive
alimentos para animais, produtos de origem animal
e vegetal sejam submetidos a tratamento especial
ou quarentenário , devolvidos, sacrificados ou
destruídos; e

II.

destinar os animais, vegetais, insumos, inclusive
alimentos para animais, e produtos de origem animal
e v eget al par a ou t r os ¿ns qu e n ão aqu eles a qu e
inicialmente se destinavam, dependendo do risco
associado.
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§ 4o No caso de equipamentos e implementos agrícolas que
possam disseminar doenças e pragas, a autoridade competente
condicionará a liberação à sua desinfecção ou desinfestação.
§ 5o No caso da detecção de inconformidades, a autoridade
compet ent e not i¿cará as dem ais I nst âncias envolv idas e pr est ar á
infor m ações de¿nidas em nor m as especí¿cas do Minist ér io da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, como Instância Central e
Superior.
§ 6o A autoridade competente assegurará que os tratamentos
especial ou quarentenário sejam realizados em conformidade com
as condições estabelecidas neste Regulamento e nas normas
especí¿cas aplicáveis.
§ 7o O prazo máximo para retenção de cargas ou partidas, por
motivo de controle sanitário agropecuário, será de quinze dias.
§ 8o O prazo de que trata o § 7o poderá ser ampliado, a
critério da autoridade competente, nos casos previstos em normas
especí¿cas.
§ 9o Decorrido o prazo de quinze dias, se a reexpedição
não t iver sido feit a, salvo dem ora j ust i¿cada, a r em essa deve ser
devolv ida, sacr i¿cada ou dest ruída.
Ar t . 53. A aut oridade com pet ent e cient i¿car á o Minist ério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, como Instância Central e
Superior, das suas decisões, preferencialmente mediante sistema
elet rônico o¿cial.
Art. 54. Os responsáveis pela contratação dos serviços
de transporte e o transportador de animais, vegetais, insumos,
inclusive alimentos para animais, produtos de origem animal e
vegetal, equipamentos e implementos agrícolas responderão pelas
despesas incorridas em decorrência das decisões das autoridades
competentes.
Seção VIII

D a Vi g i l â n ci a d o Tr â n si t o A g r o p e cu á r i o
I n t e r n a ci o n a l
Art. 55. As atividades de vigilância sanitária agropecuária
de animais, vegetais, insumos, inclusive alimentos para animais,
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produtos de origem animal e vegetal, e embalagens e suportes
de madeira importados, em trânsito aduaneiro e exportados
pelo Brasil, são de responsabilidade privativa do Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
§ 1o O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
coordenará e executará as atividades do sistema de vigilância
agropecuária internacional.
§ 2o O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
institucionalizará o comitê gestor do sistema de vigilância agropecuária
internacional e os subcomitês do sistema de vigilância agropecuária
internacional dos aeroportos internacionais, portos organizados,
postos de fronteira e aduanas especiais, os quais atuarão como
órgãos consultivos junto às autoridades competentes.
§ 3o Os Fiscais Federais Agropecuários são as autoridades
com pet ent es par a at uar n a ár ea da ¿scalização da sanidade
agropecuária das importações, exportações e trânsito aduaneiro
de animais, vegetais, insumos, inclusive alimentos para animais,
e produtos de origem animal e vegetal.
§ 4o As normas gerais de vigilância agropecuária internacional
prev ist as nest e Regulam ent o e nas legislações especí¿cas são
aplicáveis aos cont r oles o¿ciais de anim ais, veget ais, insum os,
inclusive alimentos para animais, e produtos de origem animal e
vegetal importados e exportados.
§ 5o Os controles o¿ciais abrangerão todos os aspectos da
legislação sanitária agropecuária para animais, vegetais, insumos,
inclusive alimentos para animais, e produtos de origem animal e
vegetal.
§ 6o Os cont roles o¿ciais serão realizados em locais de¿nidos
pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, incluindo
pontos de ingresso e saída das mercadorias em território nacional,
entrepostos, instalações de produção, em regimes aduaneiros ou
destinadas a zonas francas, em entrepostos especiais, unidades
especiais de reexportação ou outros pontos da cadeia de produção
e distribuição, incluindo reembarques.
Art. 56. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento,
com o I nst ância Cent ral e Superior, de¿nirá as zonas pr im ár ias de
defesa agropecuária e estabelecerá os corredores de importação
Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal - SI SBI / POA

77

e exportação de animais, vegetais, insumos, inclusive alimentos
para animais, e produtos de origem animal e vegetal, com
base em análises de risco, requisitos e controles sanitários,
st at us zoossanit ár io e ¿t ossan it ár io, localização geogr á¿ca e
disponibilidade de infra-estrutura e de recursos humanos.
Ar t . 5 7 . Os con t r oles san it ár ios agr opecu ár ios o¿ciais
para exportação e importação de animais, vegetais, insumos,
inclusive alimentos para animais, e produtos de origem animal e
vegetal incluirão, a critério da autoridade competente, o controle
docum ent al, de ident idade e físico, confor m e nor m a de¿nida
pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, como
Instância Central e Superior.
§ 1o A freqüência e a nat ureza desses controles serão ¿xadas
pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, como
Instância Central e Superior, e dependerá:
I.
dos riscos associados aos animais, vegetais, insumos,
inclusive alimentos para animais, e produtos de origem
animal e vegetal;
II. do s co ntr oles e fe tu ados pe lo s pro dutor es ou
importadores; e
III. das garantias dadas pela autoridade competente do
país exportador.
§ 2o As amostras devem ser manuseadas de forma a garantir
a sua validade analítica.
§ 3o Para or ganização dos cont roles o¿ciais de v igilância
agropecuária internacional, o Ministério da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento, como Instância Central e Superior, poderá
exigir que os importadores ou responsáveis pelas importações de
animais, vegetais, insumos, inclusive alimentos para animais, e
pr odut os de or igem anim al e veget al, not i¿quem pr eviam ent e a
sua chegada e nat ur eza, confor m e nor m a especí¿ca.
Art. 58. Os responsáveis pela administração das áreas
alfandegadas suprirão as condições adequadas e básicas
de funcionamento das atividades de vigilância agropecuária
internacional, para o funcionamento dos pontos de entrada e saída
no território nacional, em portos, aeroportos, aduanas especiais,
postos de fronteiras e demais pontos habilitados ou alfandegados,
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n a for m a de¿nida pelo Min ist ér io da Agr icu lt ur a, Pecu ár ia e
Abastecimento, como Instância Central e Superior.
Art. 59. Em caso de indícios de descumprimento ou de
dúvidas quanto à identidade, à qualidade, ao destino ou ao uso
proposto dos produtos importados, ou à correspondência entre a
im por t ação e as r espect ivas garant ias cert i¿cadas, a aut or idade
competente, nas unidades de vigilância agropecuária internacional,
poderá reter a remessa ou partida, até que sejam eliminados os
indícios ou as dúvidas.
§ 1o A aut or idade com pet ent e not i¿car á o¿cialm ent e os
responsáveis pela carga sobre a inconformidade constatada,
cabendo r ecur so, na for m a de¿nida em nor m a especí¿ca.
§ 2o A autoridade competente poderá, a seu critério e
conforme a legislação pertinente:
I.
ordenar que os animais, vegetais, insumos, inclusive
alimentos para animais, e produtos de origem animal
e veget al, sej am sacr i¿cados ou dest r uídos, suj eit os a
tratamento especial ou quarentenário, devolvidos ou
reexportados;
II. ordenar que os animais, vegetais, insumos, inclusive
alimentos para animais, e produtos de origem animal
e veget al sej am dest inados para out r os ¿ns que não
aqueles a que inicialmente se destinavam, dependendo
do risco associado; e
III. notificar os demais serviços aduaneiros das suas
decisões de rechaço e fornecer informações sobre o
dest ino ¿nal da im port ação, no caso da det ecção de
não-conformidades ou da não-autorização da introdução
de animais, vegetais, insumos, inclusive alimentos para
animais, e produtos de origem animal e vegetal.
§ 3o As medidas descritas no inciso I do § 2o, a critério
da autoridade competente e conforme a legislação pertinente,
serão:
I.
tratamento ou transformação que coloque os animais,
vegetais, insumos, inclusive alimentos para animais, e
produtos de origem animal e vegetal, em conformidade
com os requisitos da legislação nacional, ou com os
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II.

requisitos de um país exportador de reexpedição,
incluindo, se for o caso, a descontaminação, excluindo,
no entanto, a diluição; e
transformação, por qualquer outra forma adequada,
para out ros ¿ns que não o consum o anim al ou hum ano,
desde que atenda à legislação pertinente.

§ 4o A autoridade competente assegurará que o tratamento
especial ou quarentenário sej a efetuado em estabelecim entos o¿ciais
ou credenciados e em conformidade com as condições estabelecidas
nest e Regulam ent o e nas norm as especí¿cas aprovadas.
§ 5o A autoridade competente do Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, como Instância Central e Superior,
permitirá a reexportação de uma remessa, desde que:
I.
o novo dest ino t iver sido de¿nido pelo responsável pela
partida; e
II. o país de destino tenha sido informado, previamente,
sobre os motivos e as circunstâncias que impediram a
internalização dos animais, vegetais, insumos, inclusive
alimentos para animais, e produtos de origem animal
e vegetal em questão no Brasil.
§ 6o O prazo máximo para retenção de cargas ou partidas, por
motivo de controle sanitário agropecuário, será de quinze dias.
§ 7o O prazo de que trata o § 6o poderá ser ampliado, a
critério da autoridade competente, nos casos previstos em normas
especí¿cas.
§ 8o Decorrido o prazo de quinze dias, caso não tenha sido
efet uada a reexport ação, salvo dem ora j ust i¿cada, a par t ida ou
remessa deverá ser destruída.
§ 9o A autoridade competente do Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, como Instância Central e Superior,
noti¿cará os serviços aduaneiros das suas decisões, preferencialm ente
mediante a utilização de sistema informatizado.
§ 10. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento,
como Instância Central e Superior, adotará medidas necessárias
para prevenir a introdução no território nacional das partidas
r ej eit adas ou rechaçadas, na form a de¿nida em legislação.
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§ 11. Os responsáveis pela importação de animais, vegetais,
insumos, inclusive alimentos para animais, e produtos de origem
animal e vegetal proverão as despesas decorrentes das decisões
das autoridades competentes.
Art. 60. As autoridades competentes de vigilância agropecuária
do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, como
Instância Central e Superior, e os demais serviços aduaneiros,
públicos e privados, cooperarão estreitamente na organização dos
cont r oles o¿ciais refer idos nest e Regulam ent o.
§ 1o Os serviços aduaneiros não permitirão a introdução
ou o manuseio, em zonas primárias, zonas francas e em aduanas
especiais, de remessas de animais, vegetais, insumos, inclusive
alimentos para animais, e produtos de origem animal e vegetal,
sem a concordância da autoridade competente de vigilância
agropecuária internacional do Ministério da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento.
§ 2o A autoridade competente do Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, como Instância Central e Superior,
inform ará, por m eio de docum entos previstos em norm as especí¿cas
e próprias, aos serviços aduaneiros e aos importadores, se os lotes
podem ou não ser introduzidos em território nacional.
§ 3o A autoridade competente do Ministério da Agricultura,
Pecuár ia e Abast ecim ent o not i¿car á, por m eio de docum ent os
previst os em norm as especí¿cas e próprias, aos serviços aduaneiros
e aos importadores e indicará se as mercadorias podem ou não
ser colocadas no território nacional antes de serem obtidos os
resultados das análises das amostras, desde que esteja garantida
a rastreabilidade das importações.
Art. 61. Serão estabelecidas, nos termos deste Regulamento,
medidas necessárias para garantir a execução uniforme dos
cont r oles o¿ciais da int r odução de anim ais, veget ais, inclusive
alimentos para animais, e produtos de origem animal e vegetal.
Seção IX

D a s Ce r t i ¿ ca çõ e s
Ar t . 62. Com pet e às t rês I nst âncias do Sist em a Uni¿cado
de Atenção à Sanidade Agropecuária e aos Sistemas Brasileiros de
Inspeção de Produtos e Insumos Agropecuários, em suas áreas de
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competência, implantar, monitorar e gerenciar os procedimentos
de cert i¿cação sanit ária, ¿t ossanit ária e de ident idade e qualidade,
que têm como objetivo garantir a origem, a qualidade e a
ident idade dos produt os cert i¿cados e dar credibilidade ao processo
de rastreabilidade.
§ 1o Os processos de controles assegurarão as condições
para ident i¿car e com provar o for necedor do m at er ial cer t i¿cado
na or igem e no dest ino dos produt os, que serão ident i¿cados por
códigos que permitam a sua rastreabilidade em toda a cadeia
pr odut iva, na for m a de¿nida em norm a especí¿ca.
§ 2o Compete, na forma da lei, aos Fiscais Federais
Agr opecuários a em issão dos cer t i¿cados o¿ciais agropecuár ios
exigidos pelo comércio internacional.
Art. 63. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento,
como Instância Central e Superior, instituirá e coordenará bancos
de dados de inform ações relat ivas à cert i¿cação.
Par ágrafo único. Os r equisit os sanit ár ios e ¿t ossanit ár ios
para o trânsito agropecuário intermunicipal, interestadual e
internacional de animais, vegetais, produtos e subprodutos de
origem animal ou vegetal, e outros produtos que possam servir
de substrato, meio de cultura, vetor ou veículo de doenças ou
pragas regulam ent adas, ser ão de¿nidos em nor m as especí¿cas
de infor m ações relat ivas à cert i¿cação.
Art. 64. Será implantado o cadastro nacional dos responsáveis
t écnicos habilit ados a em it ir a cert i¿cação sanit ár ia de or igem ,
¿t ossanit ária de origem , de ident idade e de qualidade, a perm issão
de trânsito de vegetais e guias de trânsito de animais, na forma
de¿nida pelo Minist ér io da Agr icult ura, Pecuár ia e Abast ecim ent o,
como Instância Central e Superior, e pela legislação pertinente.
Art. 65. Sem prejuízo dos requisitos gerais adotados para
a sanidade agropecuária e de normas brasileiras e internacionais,
o pr ocesso de cert i¿cação obser var á:
I.
os modelos de certificados previstos nas normas
vigentes;
I.
os r equisit os sanit ários e ¿t ossanit ários e o r espaldo
legal para Cer t i¿cação;
I I I . as quali¿cações dos r esponsáveis pela cert i¿cação;
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I V.
V.

VI.

as garant ias e a con¿abilidade da cer t i¿cação, incluindo
a cer t i¿cação elet r ônica;
os procedimentos para emissão, acompanhamento,
desdobram ent o, cancelam ento, reti¿cação e subst ituição
de cert i¿cados; e
os documentos que devem acompanhar a partida,
remessa ou carga, após a realização dos controles
o¿ciais.

Ar t . 66. Nos casos em que for exigida cer t i¿cação, dever á
ser assegurado que:
I.
existe relação e rastreabilidade garantida entre o
cert i¿cado e a r em essa, o lot e, o it em ou a par t ida;
I I . as inform ações const ant es do cert i¿cado são exat as e
verdadeiras; e
I I I . os requisit os especí¿cos r elat ivos à cer t i¿cação foram
atendidos.
Seção X

D o s Ca d a st r o s e D o s Re g i st r o s
Art. 67. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento,
com o I nst ância Cent ral e Superior, na for m a por ele de¿nida,
promoverá a articulação, a coordenação e a gestão de banco de
dados, int er ligando as t r ês I nst âncias do Sist em a Uni¿cado de
Atenção à Sanidade Agropecuária para o registro e cadastro único,
com base em ident i¿cação uniform e.
Art. 68. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento,
com o I nst ância Cent ral e Super ior, de¿nir á os pr ocedim ent os
a serem observados para o cadastro de estabelecimentos ou
organizações.
§ 1o O cadastro é obrigatório e será efetuado pelos serviços
o¿ciais da esfera com petente do Sistem a Uni¿cado de Atenção à
Sanidade Agropecuária, na forma de¿nida pelo Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, como Instância Central e Superior.
§ 2 o O cadast r o cont er á iden t i¿cação in div idu al ún ica
no Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária,
que ident i¿car á o int er essado em t odos os pr ocessos de seu
interesse.
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§ 3o Sem pr e que exist ir em cadast ros o¿ciais pr evist os para
out ros ¿ns, ser ão ut ilizadas, pr eferencialm ent e, suas inform ações
e bases de dados para subsidiar o cadastro único, e as informações
do Sist em a Uni¿cado de At enção à Sanidade Agropecuár ia, para
o efeito normalizado neste Regulamento.
§ 4o As autoridades competentes, nas três Instâncias do
Sist em a Uni¿cado de At enção à Sanidade Agropecuária, m ant er ão
atualizado o cadastro de estabelecimentos e produtores de animais,
vegetais, insumos agropecuários, inclusive alimentos para animais,
e produtos de origem animal e vegetal, sejam pessoas físicas ou
jurídicas, empresas, prestadores de serviços ou organizações.
Art. 69. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento,
com o I nst ância Cent ral e Super ior, de¿nir á os pr ocedim ent os a
serem observados para o registro de estabelecimentos, organizações
ou produtos nas formas previstas neste Regulamento.
§ 1o A concessão do r egist ro pelo Sist em a Uni¿cado de
At enção à Sanidade Agropecuária envolverá ¿scalização e audit oria
o¿cial, com o obj et ivo de ver i¿car se as exigências legais e os
requisitos deste Regulamento foram atendidos.
§ 2o O registro será utilizado exclusivam ente para a ¿nalidade
para a qual foi concedido, sendo proibida a sua transferência ou
utilização em outras unidades ou em outros estabelecimentos.
§ 3o O est abelecim ent o r egist rado ¿ca obr igado a adquirir
apenas material que esteja em conformidade com as exigências
da legislação vigente.
§ 4o O est abelecim ent o r egist rado ¿ca obr igado a cooperar
e a garantir o acesso às instalações de pessoas habilitadas para
realização de inspeção, ¿scalização, audit oria, colheit a de am ost ras
e veri¿cação de docum ent os.
Seção XI

D o Cr e d e n ci a m e n t o d e Pr e st a d o r e s d e
Se r v i ço s Té cn i co s e Op e r a ci o n a i s
Art. 70. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento,
com o I nst ância Cent ral e Super ior, de¿nirá procedim ent os a serem
observados no credenciamento de empresas ou organizações
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interessadas na prestação de serviços técnicos ou operacionais,
conforme legislação pertinente.
§ 1o Sempre que receber pedido de credenciamento, a
autoridade competente efetuará visita ao local e emitirá laudo de
vistoria e relatórios pertinentes na forma regulamentada.
§ 2o A autoridade competente credenciará o prestador
de serviço, desde que esteja demonstrado o cumprimento dos
requisitos pertinentes da legislação sanitária agropecuária e das
demais exigências legais.
§ 3o Cabe à autoridade competente avaliar se o prestador
de serviço atende aos requisitos de procedimentos, pessoal, infraestrutura, equipamentos, conhecimento técnico e outras exigências
legais, na for m a de¿n ida nest e Regulam ent o e na legislação
sanit ária e ¿t ossanit ár ia especí¿ca.
Art. 71. A autoridade competente, na forma definida
pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, como
I nst ância Cent ral e Super ior, audit ar á e ¿scalizar á, a seu cr it ér io,
as atividades do prestador de serviço.
§ 1 o Caso det ect e de¿ciên cias ou in con for m idades, a
autoridade competente adotará medidas corretivas previstas em
norm a especí¿ca, podendo, a seu cr it ério, suspender a prest ação
dos ser viços credenciados at é a corr eção das de¿ciências, em
prazo de¿nido.
§ 2o Decorrido o prazo definido no § 1o e mantidas
as de¿ciências e incon for m id ades, ser á in iciado pr ocesso de
descredenciamento da empresa ou organização, assegurando
o direito de defesa, sem prejuízo da aplicação das penalidades
de¿nidas na legislação per t inent e.
§ 3o Na r eincidência de inconfor m idades ou de¿ciências
e nos casos de const at ação de inconform idades e de¿ciências
consideradas graves, na for m a de¿nida em nor m a especí¿ca,
a autoridade competente suspenderá o credenciamento
imediatamente e iniciará processo de descredenciamento.
Art. 72. As autoridades competentes manterão cadastros
atualizados, preferencialmente em meio eletrônico, dos prestadores
de serviço credenciados, disponibilizando-os a todas as Instâncias
do Sist em a Uni¿cado de At enção Sanit ár ia Agr opecuár ia e ao
público em geral, no que couber.
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Art. 73. Ao prestador de serviço credenciado competirá:
I.
atender aos critérios, diretrizes, parâmetros e
especificações de serviços, materiais e produtos,
instalações físicas, componentes de equipamentos
e modalidades de aplicação dos tratamentos e
procedimentos, e medidas de segurança, conforme
nor m as especí¿cas;
I I . colocar à disposição da ¿scalização sanitária agropecuária,
das três Instâncias, sempre que solicitada, documentação
que comprove o credenciamento, a relação de produtos
e equipamentos utilizados, e o histórico das atividades
e dos serviços realizados;
III. assegurar o acesso às suas instalações, para que
a autoridade competente efetue visita ao local e
emita laudo de vistoria e relatórios pertinentes, na
forma regulamentada, quando da solicitação de
credenciamento ou a qualquer tempo;
IV. comunicar à Instância correspondente quaisquer
alterações das informações apresentadas em seu
credenciamento, as quais serão submetidas à análise
para aprovação e autorização;
V.
manter os registros e controles dos processos e serviços
prestados e realizados, por um período mínimo de cinco
anos; e
VI. garantir supervisão por responsável técnico, observando
legislação sanitária agropecuária vigente.
Art. 74. Norma específica editada pelo Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, como Instância Central e
Superior, de¿nirá os processos de credenciam ento, os serviços cuj os
credenciamentos serão obrigatoriamente homologados e as regras
especí¿cas para a hom ologação, observando legislação set orial.
Seção XII

D a H a b i l i t a çã o d e Pr o ¿ ssi o n a i s e
Re co n h e ci m e n t o s
Ar t . 75. As t r ês I nst âncias do Sist em a Uni¿cado de At enção
à Sanidade Agr opecuár ia poder ão h abilit ar pr o¿ssionais par a
prestar serviços e emitir documentos, conforme a legislação
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v igent e, na for m a de¿nida pelo Minist ér io da Agricult ura, Pecuár ia
e Abastecimento, como Instância Central e Superior.
§ 1o Caber á às r espect ivas I nst âncias pr om over e ¿scalizar
a execução das at iv idades do pr o¿ssional habilit ado.
§ 2o A emissão de documentos e prestação de serviços
por pr o¿ssionais pr ivados habilit ados será perm it ida em casos
especiais regulamentados pelo Ministério da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento, como Instância Central e Superior, observando
as dem ais legislações especí¿cas.
Seção XIII

D o A t e n d i m e n t o a o s Co m p r o m i sso s
I n t e r n a ci o n a i s
Art . 76. As t rês I nst âncias do Sist em a Uni¿cado de At enção
à Sanidade Agropecuária são responsáveis pelo atendimento aos
compromissos e obrigações decorrentes de acordos internacionais
firmados pela União, relativos às atividades de sanidade
agropecuária.
§ 1o O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento,
como Instância Central e Superior, coordenará e acompanhará
a implementação de decisões relativas ao interesse do setor
agropecuário nacional, de organismos internacionais e de acordos
com governos estrangeiros.
§ 2o O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento,
como Instância Central e Superior, sem prejuízo dos seus direitos
e obrigações nos foros internacionais, deverá:
I.
contribuir para a formulação consistente de normas
técnicas internacionais relativas aos produtos
agropecuários e alimentos para animais, e de normas
sanit árias e ¿t ossanit árias;
II. promover a coordenação dos trabalhos sobre normas
propostas por organizações internacionais relativas à
defesa agr opecuária, quando j ust i¿cada;
III. contribuir, sempre que relevante e adequado, para
a elaboração de acordos sobre o reconhecimento da
equivalência de m edidas especí¿cas relacionadas com
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I V.

V.

os produtos de origem animal e vegetal, e os alimentos
para animais;
prest ar especial at enção às necessidades especí¿cas
de desenvolvim ent o e às necessidades ¿nanceiras e
comerciais das unidades da Federação, com vistas
a garantir que as normas internacionais não criem
obstáculos às suas exportações; e
promover a coerência entre as normas técnicas
internacionais e a legislação de atenção à sanidade
agropecuária, assegurando simultaneamente que o
nível de proteção não seja reduzido.
Seção XIV

D a Fo r m a çã o d e Pe sso a l
Ar t . 77. As t r ês I nst âncias do Sist em a Uni¿cado de At enção
à Sanidade Agropecuária serão responsáveis pela capacitação do
seu corpo de pr o¿ssionais.
§ 1o Os eventos de capacitação serão utilizados para desenvolver
abordagem harm ônica dos controles o¿ciais, nas três I nstâncias do
Sistem a Uni¿cado de Atenção à Sanidade Agropecuária.
§ 2o O programa de capacitação e treinamento abordará,
entre outros, os seguintes temas:
I.
legislações nacional e internacional relativas à sanidade
agropecuária;
II. métodos e técnicas de controle, a exemplo da auditoria
de sistemas concebidos pelos operadores, para dar
cumprimento à legislação sanitária agropecuária;
III. métodos e técnicas de produção e comercialização de
insumos, inclusive de alimentos para animais, e de
produtos de origem animal e vegetal;
IV. meios, método s e técnicas pe dagógicas e de
comunicação, para execução das atividades dos
educadores sanitaristas com os componentes da cadeia
produtiva e da sociedade em geral; e
V. outras ações especí¿cas de com petência de cada instância,
a serem de¿nidas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento, como Instância Central e Superior.
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§ 3o Os eventos de capacitação podem ser abertos a
participantes de outros países.
Art. 78. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento,
como Instância Central e Superior, proporá a política de capacitação,
ouvidas as Instâncias Intermediárias e Locais.
Art. 79. A autoridade competente das três Instâncias do
Sist em a Uni¿cado de At enção à Sanidade Agr opecuár ia garant ir á
que t odo o seu pessoal encarr egado dos cont r oles o¿ciais:
I.
t enha for m ação pr o¿ssional exigida para as at iv idades
de sanidade agropecuária;
II. receba, na respectiva esfera de atuação, capacitação
e mandatos adequados para exercer as suas funções
com competência, independência e isenção;
II. mantenha-se atualizado na sua esfera de competência
e, se necessário, receba regularmente formação
suplementar; e
IV.
esteja apto a trabalhar em cooperação
multidisciplinar.

CAPÍTULO IV

D A M ETOD OLOGI A E D OS
PROCEDI M EN TOS ESPECI A I S
Seção I

D a A n á l i se d e Ri sco
Art. 80. A análise de risco será o método básico utilizado
na definição dos procedimentos de atenção à sanidade
agropecuária.
§ 1o As análises de risco serão elaboradas utilizando as
referências e os conceitos harmonizados internacionalmente e
aprovadas em acor dos ¿r m ados pelo Brasil.
§ 2o Para alcançar o objetivo geral de elevado nível de
proteção à saúde animal e à sanidade vegetal, a garantia da
inocuidade dos produtos de origem animal e vegetal, as medidas
sanit árias e ¿t ossanit árias ser ão baseadas em análise de r isco,
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exceto quando não for adequado às circunstâncias ou à natureza
da medida.
§ 3o Nas análises de risco, serão levadas em consideração
as inform ações cient í¿cas disponíveis, os processos e m ét odos
de produção pertinentes, os métodos para testes, amostragem e
inspeção pertinentes, a prevalência de pragas ou doenças especí¿cas,
a existência de áreas e locais livres de pragas ou doenças, as
condições ambientais e ecológicas e os regimes de quarentena.
§ 4o A determinação da medida a ser aplicada para alcançar
o nív el adequado de pr ot eção sanit ár ia e ¿t ossanit ár ia, para
determinado risco, deverá considerar o dano potencial à saúde
animal e à sanidade vegetal, as perdas econômicas no caso do
ingresso, estabelecimento e disseminação de uma praga ou doença,
os custos de controle e erradicação no território, e a relação custo
e benefício de enfoques alternativos para limitar os riscos.
Art. 81. As autoridades competentes das três Instâncias do
Sist em a Uni¿cado de At enção à Sanidade Agropecuár ia dever ão
est abelecer pr ocedim ent os para ident i¿cação de riscos, nas áreas
de sua competência.
Art. 82. Sempre que uma autoridade suspeitar que existe
risco sanit ário ou ¿t ossanit ário, solicit ará inform ações adicionais às
out ras I nst âncias do Sist em a Uni¿cado de At enção Agropecuária,
que deverão transmitir com urgência todas as informações
pertinentes de que disponham.
Art. 83. As medidas corretivas necessárias para determinar
nível adequado de pr ot eção san it ár ia e ¿t ossanit ár ia para um
local, Município, r egião ou Est ado, para um r isco ident i¿cado,
serão compatíveis com o objetivo de reduzir ao mínimo os efeitos
negativos para o Sistema Unificado de Atenção à Sanidade
Agropecuária e para o comércio entre as áreas e localidades
envolvidas.
§ 1o Nos casos em que a ev idência cient í¿ca for insu¿cient e
para as análises de risco, a critério da autoridade competente
poderão ser adotadas, provisoriamente, medidas sanitárias ou
¿t ossanit ár ias de pr ot eção, com base em out ras infor m ações
disponíveis, incluindo as oriundas de organizações internacionais
de r efer ência e t am bém de m edidas sanit ár ias e ¿t ossanit árias
aplicadas por outros países.
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§ 2o Serão realizadas análises de risco para autorização
de importação de animais, vegetais e produtos, sempre que a
condição sanit ária ou ¿t ossanit ária do país de origem , ou de seus
países vizinhos, assim determinar, ou em caso de descumprimento
das condições sanit ár ias ou ¿t ossanit ár ias est abelecidas.
§ 3o O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento,
como Instância Central e Superior, analisará as regiões brasileiras,
formulará diagnósticos e proporá linhas de ação como estratégia
para o desenvolvimento do agronegócio local, regional ou nacional,
com base nos estudos de análise de risco.
Seção II

D a A n á l i se d e Pe r i g o e Po n t o Cr ít i co d e
Co n t r o l e
Art. 84. Os produtores de animais, vegetais, insumos
agropecuários, inclusive alimentos para animais, e produtos de
origem animal e vegetal observarão os princípios do sistema de
Análises de Perigos e Pontos Críticos de Controle - APPCC, conforme
norm as especí¿cas.
§ 1o Os produtores de animais, vegetais, insumos
agropecuários e produtos de origem animal e vegetal, conforme
norm as especí¿cas, devem :
I.
fornecer à autoridade competente as provas da
observância do requisito estabelecido, sob a forma por
ela exigida, considerando a natureza e a dimensão de
sua atividade;
II. assegurar que todos os documentos que descrevem os
processos desenvolvidos estejam sempre atualizados;
e
III. conservar quaisquer outros documentos e registros,
durant e o período de¿nido pelo Minist ério da Agricult ura,
Pecuária e Abastecimento, como Instância Central e
Superior.
§ 2o Ser ão de¿nidas condições especiais para pequenos
produtores de animais e vegetais, estabelecendo a utilização de
processos citados nas diretrizes, para aplicação dos princípios do
APPCC ou dos sistemas equivalentes.
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§ 3o As condições devem especi¿car o per íodo em que os
produtores de animais e vegetais deverão conservar documentos
e registros.
§ 4o Serão reconhecidos no Sistem a Uni¿cado de Atenção à
Sanidade Agropecuária, em atos especí¿cos do Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, como Instância Central e Superior, ações,
programas e projetos implantados com o objetivo de valorizar as
atividades de controle relacionadas com o sistema APPCC.

CAPÍTULO V

D A S N ORM A S COM PLEM EN TA RES D A
D EFESA A GROPECUÁ RI A
Seção I

D o Co m p r o m i sso co m o Co n su m i d o r e
co m o Pr o d u t o r
Art. 85. As normas complementares nacionais e estaduais
de defesa agropecuária serão elaboradas com base nas diretrizes
deste Regulamento, buscando proteger os interesses dos
consumidores, da produção agropecuária e dos produtores, no
que se refere à qualidade de matérias-primas, aos insumos, à
proteção contra fraudes, às adulterações de produtos e práticas
que possam induzir o consumidor a erro, contemplando a garantia
da sanidade de animais e vegetais e a inocuidade de produtos de
origem animal e vegetal.
Parágrafo único. Nas normas complementares referidas
no caput , serão de¿nidas e enfat izadas as r esponsabilidades do
produtor em colocar no mercado produtos e serviços seguros, o
autocontrole da produção e os pontos críticos de controle de cada
processo aprovado.
Seção II

D a El a b o r a çã o d e N o r m a s
Co m p l e m e n t a r e s d e Bo a s Pr á t i ca s
Ar t . 86. As t r ês I nst âncias do Sist em a Uni¿cado de At enção
à Sanidade Agropecuária elaborarão normas complementares
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de boas práticas para a sanidade agropecuária, incluindo
procedimentos-padrão de higiene operacional para viabilizar a
aplicação dos princípios de análise de risco de pragas e doenças, e
análise de perigos e pontos críticos de controle, em conformidade
com este Regulamento.
§ 1o O Conselho Nacional de Política Agrícola aprovará as
normas complementares nacionais e estaduais, e determinará
suas revisões periódicas.
§ 2o O objetivo da revisão é assegurar que as normas
complementares continuem a ser aplicadas objetivamente e
incor por em os desenvolv im ent os cient í¿cos e t ecnológicos.
§ 3o Os títulos e as referências das normas complementares
nacionais serão publicados e divulgados em todo o território
nacional
§ 4o As normas complementares nacionais de boas práticas
serão elaboradas por cadeia produtiva, e com a participação dos
produtores e demais agentes dessa cadeia, considerando também
as normas complementares de práticas pertinentes dos organismos
internacionais de referência.
Art. 87. As Instâncias Intermediárias poderão elaborar, a
seu crit ério e obser vando int er esses especí¿cos, as suas pr óprias
normas complementares de boas práticas, as quais serão enviadas
para o conhecimento do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, como Instância Central e Superior, e das demais
Instâncias Intermediárias.
CAPÍTULO VI

D A OPERA CI ON A LI ZA ÇÃ O E D O
CON TROLE
Seção I

D o Co n t r o l e La b o r a t o r i a l
Art.
seguintes
I.
II.
III.

88. Os métodos de análise devem obedecer aos
critérios:
exatidão;
aplicabilidade (matriz e gama de concentrações);
limite de detecção;

Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal - SI SBI / POA

93

IV. limite de determinação;
V.
precisão;
VI. recuperação;
VII. seletividade;
VIII. sensibilidade;
IX. linearidade;
X.
incerteza das medições; e
XI. outros critérios que possam ser selecionados, consoante
as necessidades.
§ 1o Os valores que caracterizam a precisão referida no
inciso V devem ser obtidos a partir de ensaio coletivo, conduzido
de acordo com protocolos nacionalmente ou internacionalmente
reconhecidos e, quando tenham sido estabelecidos critérios de
desempenho para os métodos analíticos, a precisão será baseada
em testes de conformidade.
§ 2o Os resultados do ensaio coletivo serão publicados ou
acessíveis sem restrições.
§ 3o Os métodos de análise uniformemente aplicáveis a
vários grupos de produtos serão preferidos em relação aos métodos
aplicáveis unicam ent e a pr odut os especí¿cos.
§ 4o Serão de¿nidas norm as e diret rizes especiais, buscando
harmonização, para as situações em que:
I.
os métodos de análise só possam ser validados em
laboratórios credenciados ou de referência; e
II. os critérios de desempenho para os métodos analíticos
forem baseados em testes de conformidade.
Art. 89. Os métodos de análise adaptados nos termos
deste Regulamento serão formulados de acordo com as
especi¿cações e os m ét odos de análise preconizados nacional ou
internacionalmente.
Seção II

D a s A m o st r a s
Art. 90. Os métodos de amostragem e de análise utilizados nos
controles o¿ciais devem respeitar as norm as brasileiras aplicáveis.
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§ 1o Os métodos de análise serão validados em laboratório,
observando regra nacional ou protocolo internacionalmente
recomendado.
§ 2o Na ausência de normas nacionais, ou de normas ou
protocolos reconhecidos internacionalmente, o Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, como Instância Central
e Super ior, apr ovar á nor m as ou inst ruções, de¿nindo m ét odos
adequados para cumprir o objetivo pretendido.
§ 3o Os métodos de análise serão caracterizados pelos
crit ér ios de¿nidos por est e Regulam ent o.
Art. 91. As autoridades competentes do Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, como Instância Central
e Superior, regulamentarão os procedimentos de contraprovas e
estabelecerão procedimentos adequados para garantir o direito de
os produtores de animais, vegetais, insumos, inclusive alimentos
para animais, produtos de origem animal e vegetal, cujos produtos
sejam sujeitos à amostragem e à análise, solicitarem o parecer de
outro perito credenciado, na forma regulamentada, sem prejuízo
da obrigação das autoridades competentes tomarem medidas
rápidas, em caso de emergência.
Parágrafo único. Não se aplicam os procedimentos de
contraprova e parecer de outro perito, quando se tratar de
riscos associados a animais, vegetais e produtos agropecuários
perecíveis.
Art. 92. As amostras serão adequadamente coletadas,
m anuseadas, acondicionadas, ident i¿cadas e t ransport adas, de
forma a garantir a sua validade analítica.
Seção III

D o s Co n t r o l e s d o Si st e m a Un i ¿ ca d o d e
A t e n çã o à Sa n i d a d e A g r o p e cu á r i a
Art. 93. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento,
como Instância Central e Superior, realizará auditorias gerais e
especí¿cas nas dem ais I nst âncias, com o obj et ivo de avaliar a
conformidade dos controles e atividades efetuados com base nos
planos nacionais de controle plurianuais.
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§ 1o O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento,
como Instância Central e Superior, pode nomear peritos das
Instâncias Intermediárias ou Locais, se necessário, para executar ou
apoiar as audit or ias gerais e especí¿cas nas dem ais I nst âncias.
§ 2o As audit orias gerais e especí¿cas serão organizadas
em articulação e cooperação com as autoridades competentes das
Instâncias Intermediárias e Locais.
§ 3o As auditorias gerais serão efetuadas regularmente,
com base nos planos de controle plurianuais.
§ 4o A critério do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, como Instância Central e Superior, poderão ser
solicitadas, antes das auditorias gerais, informações atualizadas
dos controles sanitários agropecuários elaborados pelas Instâncias
Intermediárias e Locais.
Art. 94. As auditorias gerais serão complementadas
por audit or ias e inspeções especí¿cas em um a ou m ais ár eas
determinadas.
§ 1o As audit orias e inspeções especí¿cas dest inam - se a:
I.
avaliar a aplicação do plano nacional de controle
plurianual, da legislação em matéria de animais,
vegetais, insumos, inclusive alimentos para animais,
produtos de origem animal e vegetal e da legislação
em matéria de sanidade vegetal e saúde dos animais,
e podem incluir, se for o caso, inspeções no local dos
serv iços o¿ciais e das inst alações associadas à cadeia
produtiva objeto da auditoria;
II. avaliar as condições de funcionamento e a organização
dos trabalhos das Instâncias Intermediárias e
Locais;
I I I . iden t i¿car , av aliar e p r op or plan os d e con t in g ên cia
ou de emergência, para problemas relevantes,
críticos ou recorrentes nas Instâncias Intermediárias
e Locais; e
IV. investigar situações de emergência, problemas
emergentes, resolução de planos de contingências
ou aperfeiçoamentos adotados nas Instâncias
Intermediárias e Locais.
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§ 2o O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento,
como Instância Central e Superior, elaborará relatório sobre
os resultados de cada auditoria de que participar.
§ 3o Os relatórios conterão, se for o caso, recomendações
dirigidas às Instâncias Intermediárias e Locais, para a melhoria do
cumprimento da legislação em matéria de defesa agropecuária.
§ 4o O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento,
como Instância Central e Superior, fornecerá à autoridade
competente o projeto de relatório, para que a Instância auditada
formule, no prazo de trinta dias, parecer e observações.
§ 5o As manifestações das Instâncias Intermediárias e Locais
far ão par t e do relat ór io ¿nal, desde que sej am encam inhadas no
prazo de¿nido no § 4o.
§ 6o Os relatórios serão divulgados observando a forma
regulamentada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, como Instância Central e Superior.
Art. 95. As Instâncias Intermediárias e Locais deverão:
I.
part icipar das audit or ias gerais e especí¿cas, realizadas
pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento,
como Instância Central e Superior;
I I . realizar suas própr ias audit orias gerais e especí¿cas;
III. adotar medidas corretivas, atendendo às recomendações
resultantes das auditorias;
IV. prestar toda a assistência necessária e fornecer
toda a documentação e qualquer outro apoio técnico
solicitados pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, como Instância Central e Superior;
e
V.
garantir aos auditores do Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, como Instância Central e
Superior, o acesso a todas as instalações ou partes de
instalações e às informações, incluindo sistemas de
informação, relevantes para a auditoria.
Art. 96. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento,
como Instância Central e Superior, a qualquer tempo, avaliará
a condição san it ár ia ou ¿t ossan it ár ia, ou de equ iv alência da
legislação e dos sistemas sanitários agropecuários, adotados pelas
Instâncias Intermediárias e Locais em relação à legislação federal
de defesa agropecuária.
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Seção IV

D o Co n t r o l e d e I m p o r t a çã o e Ex p o r t a çã o
Art. 97. Os importadores de animais, vegetais, insumos
agropecuários, inclusive alimentos para animais, produtos de
origem animal e vegetal e outros produtos que possam constituir
r isco de int rodução e dissem inação de doenças e pragas, ¿cam
obrigados a observar os requisitos deste Regulamento e das normas
de¿nidas pelo Minist ério da Agr icult ura, Pecuária e Abast ecim ent o,
como Instância Central e Superior.
Art. 98. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento,
como Instância Central e Superior, elaborará e atualizará lista de
pragas e doenças, animais, vegetais, insumos, inclusive alimentos
para animais, e produtos de origem animal e vegetal, com base
em análise de r isco, as quais est ar ão suj eit as a cont roles o¿ciais
nos pontos de ingresso do território nacional, a critério das
autoridades.
Art. 99. As autoridades competentes do Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, como Instância Central e
Superior, realizarão cont roles o¿ciais para veri¿car a conform idade
com os aspectos da legislação em matéria de importação e
expor t ação, de¿nidos nest e Regulam ent o.
Art. 100. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento,
com o I nst ância Cent ral e Superior, de¿nirá, em norm as especí¿cas,
por país, controles especiais prévios à exportação para o Brasil de
animais, vegetais, insumos, inclusive alimentos para animais, e
pr odut os de or igem anim al e veget al, para ver i¿car o at endim ent o
dos requisitos e demais exigências deste Regulamento.
§ 1o A aprovação será aplicável aos animais, vegetais,
insumos, inclusive alimentos para animais, e produtos de
origem animal e vegetal originários de país, desde que tenha
acordo sanitário com o Brasil, e será concedida para um ou mais
produtos.
§ 2o Sempre que tenha sido concedida a aprovação de que
trata o § 1o, os controles na importação dos animais, vegetais,
insumos, inclusive alimentos para animais, e produtos de origem
anim al e veget al serão sim pli¿cados e expedit os em conform idade
com o r isco associado e com as r egr as especí¿cas de¿nidas
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pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, como
Instância Central e Superior.
§ 3o Os controles prévios à exportação realizados no país
de origem perm anecem e¿cazes, podendo, a crit ério da aut oridade
com pet ent e, ser solicit ada a realização de novos cont r oles o¿ciais
para cer t i¿car a sanidade, a ¿t ossanidade e a qualidade dos
animais, vegetais, insumos, inclusive alimentos para animais, e
produtos de origem animal e vegetal importados.
§ 4o A aprovação referida no § 1o será concedida, desde
que:
I.

II.

audit or ias ou pr ocedim ent os o¿ciais, r ealizados com
base em especi¿cações de¿nidas pelo Minist ér io da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, como Instância
Central e Superior, comprovem que os animais,
vegetais, insumos, inclusive alimentos para animais, e
produtos de origem animal e vegetal, exportados para
o Brasil, cumprem os requisitos deste Regulamento ou
requisitos equivalentes; e
controles efetuados no país de origem, antes da
expedição, sejam considerados suficientemente
eficientes e eficazes para substituir ou reduzir os
controles documentais, de identidade e físicos previstos
neste Regulamento.

§ 5o A aprovação ident i¿car á a aut or idade com pet ent e do
país de origem, sob cuja responsabilidade os controles prévios à
exportação são efetuados.
§ 6o A autoridade competente ou o organismo de controle
especi¿cado na apr ovação do país export ador são r esponsáveis
pelos contatos com o Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, como Instância Central e Superior.
§ 7o A autoridade competente ou o organismo de controle do
país export ador assegurarão a cert i¿cação o¿cial de cada rem essa
controlada, antes da respectiva entrada em território nacional.
§ 8o
cert i¿cados.

A a pr ova ç ã o e s p e c if i c a r á m o d e l o p ara o s

§ 9o Quando os cont r oles o¿ciais das im por t ações suj eit as

Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal - SI SBI / POA

99

ao procedimento referido revelarem qualquer descumprimento
deste Regulamento, as autoridades do Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, como Instância Central e Superior,
am pliarão as veri¿cações e os contr oles, observando a gravidade do
descum prim ent o, realizando novas análises de riscos e not i¿cando,
de imediato, os países exportadores, segundo os acordos sanitários
agropecuários.
§ 10. Persistindo o descumprimento referido no § 9o, ou
constatado que o descumprimento coloca em risco os objetivos
deste Regulamento, inclusive a sanidade agropecuária, deixa de
ser aplicável, im ediat am ent e, o r egim e de cont role sim pli¿cado
ou expedito.
Art. 101. No que se refere à exportação ou reexportação
de animais, vegetais, insumos, inclusive alimentos para animais,
produtos de origem animal e vegetal, deverão ser observados os
requisitos deste Regulamento e da legislação sanitária agropecuária
vigente, além das exigências legais dos países importadores.
Art. 102. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento,
com o I nst ância Cent ral e Superior, estabelecerá norm as especí¿cas
para a execução dos controles da importação para:
I.
animais e vegetais sem valor comercial, quando for
utilizado meio de transporte internacional;
II. isenções ou condições específicas aplicáveis a
determinados procedimentos de processamento,
industrialização e imediata reexportação;
III. produtos de origem animal e vegetal, para abastecimento
da tripulação e dos passageiros de meios de transporte
internacionais;
IV. insumos, inclusive alimentos para animais e produtos
de origem animal e vegetal, encomendados por via
postal, pelo correio, por telefone ou pela rede mundial
de computadores, e entregues ao consumidor;
V.
alimentos para animais e produtos de origem animal e
vegetal, transportados por passageiros e pela tripulação
de meios de transporte internacionais;
VI. remessas de origem brasileira, que sejam devolvidas
por países importadores; e
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VII. documentos que devem acompanhar as remessas,
quando tiverem sido recolhidas amostras.
Art. 103. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento,
como Instância Central e Superior, poderá, a qualquer tempo,
avaliar a condição sanitária ou de equivalência da legislação e
dos sistemas sanitários agropecuários de países exportadores
e importadores, em relação à legislação de defesa agropecuária
brasileira.
§ 1o O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento,
como Instância Central e Superior, poderá nomear, a seu critério,
per it os ou especialist as para t ar efas especí¿cas e de¿nidas no
caput deste artigo.
§ 2o As avaliações incluirão, entre outras:
I.

consistência e coerência da legislação de defesa
agropecuária do país exportador;

II.

or gan ização e fu ncionam ent o dos ser v iços o¿ciais,
das autoridades competentes do país exportador, suas
competências e sua independência;

III.

quali¿cação do pessoal e equipe para o desem penho
dos cont roles o¿ciais;

IV.

infra-estrutura disponível, incluindo laboratórios e
instalações de diagnóstico;

V.

existência e funcionamento de procedimentos de
controle;

VI.

situação dos controles de saúde animal, zoonoses e no
dom ínio ¿t ossanit ár io, e pr ocedim ent os de not i¿cação
de surtos, focos ou eventos de doenças de animais e
vegetais; e

VII. garantias que podem oferecer para o cumprimento dos
requisitos nacionais ou para a equivalência sanitária.
§ 3o A freqüência da avaliação sobre as condições sanitárias
agropecuárias vigentes nos países exportadores para o Brasil será
determinada com base em:
I. análise de risco dos produtos exportados;
II. disposições da legislação brasileira;
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III. volume e natureza das importações do país em
questão;
IV. resultados das avaliações anteriores, efetuadas pelo
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento,
como Instância Central e Superior;
V.
resultados dos controles na importação;
VI. informações recebidas de outros organismos;
VII. informações recebidas de organismos internacionalmente
reconhecidos, como a Organização Mundial de Saúde,
o Codex Alimentarius, Convenção Internacional de
Proteção de Vegetais e a Organização Mundial de Saúde
Animal;
VIII. detecção de doenças e pragas no país exportador;
I X. ident i¿cação de riscos associados a anim ais, veget ais
e produtos agropecuários perecíveis; e
X.
necessidade de investigar situações de emergência num
país exportador.
Art . 104. Quando forem ident i¿cados riscos associados a
animais, vegetais e produtos agropecuários perecíveis, na análise
de risco, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento,
como Instância Central e Superior, adotará, de imediato, medidas
de emergência nos termos deste Regulamento ou nas disposições
de proteção à sanidade agropecuária previstas na legislação
pertinente.
Art. 105. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento,
como Instância Central e Superior, elaborará relatório sobre os
resultados de cada avaliação efetuada, incluindo recomendações
pertinentes.
Art. 106. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento,
como Instância Central e Superior, poderá solicitar aos países
exportadores informações sobre a organização e a gestão dos
sistemas de controle sanitário agropecuário.
§ 1o As informações referidas estarão relacionadas aos
resultados dos controles do país exportador.
§ 2o Se um país exportador não fornecer essas informações
ou se essas informações não forem corretas, o Brasil exigirá,
unilateralmente e de imediato, a aplicação dos controles plenos
de importação, sem quaisquer concessões.
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§ 3o O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento,
como Instância Central e Superior, estabelecerá a forma como
as informações serão coletadas, preparadas, organizadas e
apresentadas, e as medidas de transição destinadas a dar tempo
aos países exportadores para preparar tais informações.
Art. 107. Os acordos de equivalência reconhecem que
as medidas aplicadas no país exportador oferecem garantias
equivalentes às aplicadas no Brasil.
§ 1o
avaliados:
I.

Para a determinação de equivalência, serão

natureza e conteúdo dos certificados que devem
acompanhar os produtos;

II.

requisit os especí¿cos aplicáveis à export ação para o
Brasil; e
III. resultados de auditorias.

§ 2o O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento,
como Instância Central e Superior, elaborará e manterá atualizadas
listas de regiões ou estabelecimentos dos quais são permitidas
importações pelo Brasil, observando o sistema de equivalência.
§ 3o O reconhecimento de equivalência será revogado,
de imediato e de forma unilateral, sempre que deixem de ser
cumpridas quaisquer das condições estabelecidas.
Art. 108. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento,
com o I nst ância Cent ral e Superior, ¿ca aut orizado a execut ar ações
conjuntas e apoiar os países vizinhos, em matéria de sanidade
dos animais, vegetais, insumos, inclusive alimentos para animais,
e produt os de or igem anim al e veget al, a ¿m de desenvolver a
capacidade institucional necessária para cumprir as condições
referidas neste Regulamento.
CAPÍTULO VII

D A COOPERA ÇÃ O E D A A SSI STÊN CI A
Art. 109. A pedido das autoridades competentes das
Instâncias Locais e em colaboração com elas, a Instância
Intermediária prestará cooperação e assistência às Instâncias
Locais.
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Art. 110. A pedido das autoridades competentes das
Instâncias Intermediárias e em colaboração com elas, o Ministério
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, como Instância Central
e Superior, prestará cooperação e assistência às Instâncias
Intermediárias.
Parágrafo único. A cooperação e assistência do Ministério
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, como Instância Central
e Superior, contemplará, em especial:
I.

esclarecimentos sobre a legislação nacional de defesa
agropecuária;

II.

informações e dados disponíveis, em nível nacional,
que possam ser úteis para o controle nas Instâncias
Intermediárias e Locais para garantir a universalidade, a
harmonização, a eqüidade e a efetividade dos controles
e das ações de sanidade agropecuária; e

III. suporte operacional necessário aos controles de
responsabilidade das Instâncias Intermediárias e
Locais no Sist em a Uni¿cado de At enção à Sanidade
Agropecuária.
Art. 111. A Instância Intermediária adotará medidas de
assistência emergencial e temporária, em caso de descumprimento,
por parte das Instâncias Locais, de obrigações estabelecidas na
legislação sanitária agropecuária e neste Regulamento, que
com pr om et a os obj et iv os do Sist em a Uni¿cado de At enção à
Sanidade Agropecuária.
Art. 112. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento,
como Instância Central e Superior, adotará medidas de assistência
emergencial e temporária em caso de descumprimento, por
parte das Instâncias Intermediárias, de obrigações estabelecidas
neste Regulamento e na legislação sanitária agropecuária, que
com prom et am os obj et ivos do Sist em a Uni¿cado de At enção à
Sanidade Agropecuária.
§ 1o Sempre que a autoridade competente do Ministério
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, como Instância Central
e Super ior, ident i¿que descum pr im ent o, t om ar á m edidas que
garantam que as Instâncias Intermediárias ou Locais possam
resolver a situação.
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§ 2o Ao decidir pela assistência, em função da incapacidade
operacional ou temporal das Instâncias Intermediárias em cumprir
o que estabelece o § 1o, a autoridade competente do Ministério
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, como Instância Central
e Superior, levará em consideração os antecedentes e a natureza
do descumprimento.
§ 3o A ação de assistência referida no caput pode incluir
uma ou mais das seguintes medidas:
I.
adoção de procedimentos sanitários ou de quaisquer
outras medidas consideradas necessárias para garantir
a segurança dos animais, vegetais, insumos, inclusive
alimentos para animais, produtos de origem animal e
vegetal, e das normas relativas à saúde dos animais;
II. restrição ou proibição da colocação de produtos no
mercado;
III. acompanhamento e, se necessária, determinação de
recolhimento, retirada ou destruição de produtos;
IV. autorização de utilização de insumos, inclusive
alimentos para animais, produtos de origem animal e
vegetal, para ¿ns diferent es daqueles a que inicialm ent e
se destinavam;
V.
suspensão do funcionamento ou encerramento da
totalidade ou de parte das atividades de produção ou
de empresas;
VI. suspensão ou cancelamento do credenciamento
concedido; e
VII. quaisquer outras medidas consideradas adequadas pela
autoridade competente do Ministério da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento, como Instância Central e Superior.
§ 4o O ônus decorrente das ações estabelecidas no § 3o será
de responsabilidade dos produtores de animais, vegetais, insumos,
inclusive alimentos para animais, e produtos de origem animal e
vegetal, cabendo recurso, na forma regulamentada pelo Ministério
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, como Instância Central
e Superior.
Art. 113. As sanções às infrações relacionadas com a
sanidade agr opecuár ia ser ão aplicadas na for m a de¿nida em
legislação especí¿ca, nas esferas federal, est adual e m unicipal.
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Ar t . 114. Todos os pr ocedim ent os do Sist em a Uni¿cado de
Atenção à Sanidade Agropecuária deverão ser documentados.
Art. 115. No caso de descumprimento das normas de sanidade
agropecuária, os produtores de animais, vegetais, insumos, inclusive
alimentos para animais, produtos de origem animal e vegetal, serão
form alm ent e not i¿cados pela aut oridade com pet ent e.
Seção I

D o s Co n t r o l e s d e Cr i se s
Ar t . 11 6 . O Sist em a Uni¿cado de At enção à Sanidade
Agropecuária disporá de Manual de Procedimentos de Gestão de
Crises e de Grupos Especiais de Ação Emergencial para Sanidade
Agr opecuária, que obser varão nor m as especí¿cas de¿nidas pelo
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
Art. 117. Para a implementação das orientações contidas no
Manual de Procedimentos de Gestão de Crises, as três Instâncias do
Sist em a Uni¿cado de At enção à Sanidade Agropecuária elaborarão,
de forma proativa, planos de contingência e de emergência que
de¿nam as m edidas aplicáveis im ediat am ent e, sem pr e que se
veri¿que risco para a sanidade agropecuár ia, quer diret am ent e,
quer por intermédio do ambiente.
§ 1o Os planos de contingência e de em ergência especi¿carão
as autoridades administrativas que devem intervir, os respectivos
poderes e responsabilidades, os canais e os procedimentos para a
troca de informações entre os diferentes intervenientes.
§ 2o As Instâncias Intermediárias, em suas áreas de
abrangência, revisarão e adequarão os planos de contingência e
de em er gência às suas condições especí¿cas.
Art. 118. As Instâncias Intermediárias prestarão assistência
mútua, mediante pedido ou por iniciativa própria, sempre que os
r esult ados dos cont r oles o¿ciais im pliquem adoção de m edidas
emergenciais em mais de uma Instância Intermediária.
Parágrafo único. A assistência mútua das Instâncias
Intermediárias pode incluir, se for o caso, a participação em
controles no local, efetuados pela autoridade competente de outras
Instâncias Intermediárias.
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Art. 119. Sempre que uma autoridade competente das três
Instâncias tome conhecimento de caso de descumprimento e esse
caso possa t er im plicações par a o Sist em a Uni¿cado de At enção
à Sanidade Agropecuária para outra Instância Intermediária,
transmitirá imediatamente essas informações ao Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, como Instância Central
e Superior, e à outra Instância Intermediária, sem necessidade
de pedido prévio.
§ 1o As Instâncias que receberem as referidas informações
procederão a investigações e informarão à Instância que as prestou
os resultados das investigações e, se for caso, as medidas adotadas,
em especial a aplicação de assistência, sem pedido prévio.
§ 2o Se as autoridades competentes das Instâncias
envolvidas tiverem motivos para supor que essas medidas não são
adequadas, devem procurar, em conjunto, as formas e os meios
de solucionar o descumprimento.
§ 3o As Instâncias Intermediárias informarão ao Ministério
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, como Instância Central e
Superior, se não conseguirem chegar a um acordo sobre as medidas
adequadas e se a não- confor m idade afet ar o Sist em a Uni¿cado de
Atenção à Sanidade Agropecuária como um todo.
§ 4o Constatada que a não-conformidade pode afetar a
sanidade agropecuária em âmbito regional ou nacional, o Ministério
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, como Instância Central
e Superior, realizará assistência, sem pedido prévio, na área
ident i¿cada.
Art. 120. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento,
como Instância Central e Superior, suspenderá a aplicação de
m edidas sanit árias ou ¿t ossanit árias inj ust i¿cadas, ou cont rárias à
legislação de sanidade agropecuária, entre instâncias do Sistema
Uni¿cado de At enção à Sanidade Agropecuária, adot ando m edidas
pertinentes.
CAPÍTULO VIII

D O PLA N EJA M EN TO
Art. 121. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento,
como Instância Central e Superior, institucionalizará Planos
Plurianuais de Atenção à Sanidade Agropecuária, estratégicos e
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executivos, articulados entre as três I nstâncias do Sistem a Uni¿cado
de Atenção à Sanidade Agropecuária, os quais serão:
I.
elaborados de cinco em cinco anos, com a participação
dos segmentos sociais e dos governos envolvidos, com
atualizações anuais;
II. referências para a elaboração do Plano Plurianual do
Governo Federal, planos equivalentes dos Governos
estaduais e do Distrito Federal e dos Municípios, e seus
respectivos programas de ação; e
III. organizados e executados em função dos perigos
ident i¿cados e r elacionados com anim ais, v eget ais,
insumos, inclusive alimentos para animais, e produtos
de origem animal e vegetal.
§ 1o Os Planos Plurianuais de Atenção à Sanidade
Agropecuária de¿nirão as m et as, as responsabilidades r espect ivas
de cada Instância, os recursos necessários, inclusive contrapartidas
¿nanceiras, e font es de ¿nanciam ent o.
§ 2o O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
de¿nirá a form a de aplicação dos r ecursos da União, observando
a legislação pertinente.
§ 3o As três Instâncias assumem a responsabilidade pela
aplicação dos recursos e total observância dos Planos Plurianuais
de Atenção à Sanidade Agropecuária, acordados conjuntamente.
Art. 122. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento,
como Instância Central e Superior, estabelecerá calendário de
elaboração e atualização dos Planos Plurianuais de Atenção à
Sanidade Agropecuária, de forma a subsidiar a elaboração do
Plano Plurianual do Governo Federal.
§ 1o O Plano Plurianual de Atenção à Sanidade Agropecuária
deve conter informações gerais sobre:
I.
objetivos estratégicos do plano e a forma como estes se
re et em na at r ibuição de pr ior idades e de r ecursos;
I I . cat egor ia ou classi¿cação de riscos das at iv idades;
III. designação das autoridades competentes e respectivas
funções, nos diversos níveis de atuação, e os recursos
de que dispõem;
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I V.

or ganização e gest ão dos cont r oles o¿ciais, incluindo
cont r oles o¿ciais nos difer ent es est abelecim ent os;

V.

sistemas de controle aplicados e coordenação entre as
autoridades competentes, responsáveis pelos controles
o¿ciais;

VI.

eventual delegação de tarefas;

VII. métodos para assegurar o respeito aos critérios
operacionais;
VIII.

formação do pessoal encarregado dos controles
o¿ciais;

IX.

procedimentos documentados;

X.

organização e funcionamento de planos de contingência
e de emergência, em caso de doenças e pragas de
impacto, e de outros riscos;

XI.

organização da cooperação e da assistência mútua;

XII. mecanismos de articulação institucional; e
XIII.

órgãos colegiados e de cooperação e assistência, a
exemplo da extensão rural.

§ 2o Os Planos Plurianuais de Atenção à Sanidade
Agropecuária podem ser alterados durante a sua aplicação.
§ 3o As alterações serão efetuadas levando em consideração,
entre outros:
I.

aparecimento de novas doenças ou pragas de impacto,
ou de outros riscos;

II.

nova legislação e ajustes definidos pela Instância
Central e Superior;

III.

alt erações signi¿cat ivas na est r ut ura, na gest ão ou no
funcionamento das autoridades competentes;

I V.

result ados dos cont r oles o¿ciais efet uados no Sist em a
Uni¿cado de At enção à Sanidade Agropecuária;

V.

descober t as cient í¿cas;

VI.

sugestões de consultorias técnicas realizadas pelas três
Instâncias ou de missões técnicas internacionais; e

VII. resultado das auditorias efetuadas pela Instância
Central e Superior.
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§ 4o Os Planos Plurianuais de Atenção à Sanidade
Agropecuária contemplarão:
I.

a b o r d a g e m c o e r e n t e , g l o b a l e i n t e g ra d a d a
legislação;

II.

prioridades em função de riscos;

III.

cr it ér ios para cat egor ia ou classi¿cação de r iscos das
atividades;

IV.

procedimentos de controle e correção;

V.

compromissos internacionais, multilaterais ou bilaterais,
relativos à sanidade agropecuária;

VI.

indicadores nas fases da cadeia produtiva que fornecerão
as informações representativas do cumprimento da
legislação sanitária agropecuária;

VII. sistemas de boas práticas, em todas as etapas das
cadeias produtivas;
VIII. sistemas de controle da rastreabilidade;
IX.

sistemas de avaliaç ão de de se mpe nh o e do s
resultados das ações de controle, com indicadores de
desempenho;

X.

normas e recomendações dos organismos internacionais
de referência;

XI.

critérios para realização das auditorias; e

XII. estrutura dos relatórios anuais e informações que neles
devem ser incluídas.
Art. 123. Após o primeiro ano do início da execução
dos Planos Plurianuais de Atenção à Sanidade Agropecuária
e, posteriormente, a cada ano, serão preparados e publicados
relatórios indicativos da evolução dos trabalhos pelo Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, como Instância Central e
Superior, com as seguintes indicações:
I.
alterações propostas ou introduzidas nos Planos
Plurianuais de Atenção à Sanidade Agropecuária;
II. resultados dos controles e das auditorias realizados
no ano anterior, conforme disposições dos Planos
Plurianuais de Atenção à Sanidade Agropecuária;
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III.

tipo e núm ero de casos de descum prim ento identi¿cados,
e localização geográfica dos principais eventos,
preferencialmente utilizando mapas eletrônicos; e

IV.

recomendações para o aperfeiçoamento da execução
das atividades previstas nos Planos Plurianuais de
Atenção à Sanidade Agropecuária subseqüentes.

Art. 124. O relatório deverá ser submetido ao Conselho
Nacional de Política Agrícola, que o encaminhará, com suas
recomendações, ao Ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, que o divulgará ao público em geral.
CAPÍTULO IX

DOS RECURSOS E D O FI N A N CI A M EN TO
Art. 125. É responsabilidade das três Instâncias garantir os
r ecur sos necessários para as at ividades do Sist em a Uni¿cado de
Atenção à Sanidade Agropecuária, em suas respectivas jurisdições,
observando a legislação pertinente.
§ 1o As I nst âncias do Sist em a Uni¿cado de At enção à
Sanidade Agropecuária podem cobrar taxas ou encargos, conforme
suas respectivas legislações pertinentes, para cobrir as despesas
ocasionadas pelos cont r oles o¿ciais, v edada a duplicidade de
cobrança pelos serviços prestados.
§ 2o Sempre que efetue simultaneamente vários controles
o¿ciais no m esm o est abelecim ent o, a aut or idade com pet ent e
deve considerá-los como uma única atividade e cobrar uma única
taxa.
§ 3o No ato do recolhimento de qualquer taxa relativa ao
Sist em a Uni¿cado de At enção à Sanidade Agr opecuár ia, ser á,
obrigatoriamente, emitido um comprovante do pagamento, na
forma regulamentada.
Ar t . 126. As I nst âncias do Sist em a Uni¿cado de At enção
à Sanidade Agropecuár ia podem ¿xar, com base em legislação
própria, taxas diferenciadas para os serviços que prestam ou
isent á- las em sit uações especí¿cas.
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Ar t . 127. As I nst âncias do Sist em a Uni¿cado de At enção à
Sanidade Agropecuária devem tornar pública a tabela de taxas
cobradas por serviços ou atividades.
Ar t . 128. As I nst âncias do Sist em a Uni¿cado de At enção
à Sanidade Agropecuária podem cobrar as despesas decorrentes
de controles adicionais, sempre que a detecção de uma nãoconformidade dê origem a cont roles o¿ciais ou m edidas cor ret ivas
que excedam as atividades normais da autoridade competente,
observando legislação pertinente.
Parágrafo único. As atividades que excedem as atividades
normais de controle incluem medidas corretivas e outros controles
adicionais, para ver i¿car a dim ensão e a solução do problem a.
Art. 129. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento,
como Instância Central e Superior, poderá suspender repasses de
recursos para as Instâncias Intermediárias e Locais nos seguintes
casos:
I.

descumprimento deste Regulamento e das demais
nor m as especí¿cas de sanidade agr opecuár ia;

II.

descumprimento das atividades e metas previstas nos
Planos Plurianuais de Atenção à Sanidade Agropecuária,
e em projetos específicos, quando não acatadas
as j u st i¿cat iv as apr esen t ad as pela au t or id ade das
Instâncias Intermediárias ou Local responsável;

III. falta de comprovação da contrapartida de recursos
correspondente;
IV.

emprego irregular dos recursos financeiros
transferidos;

V.

falta de comprovação da regularidade e oportunidade
da alimentação e retroalimentação dos sistemas de
informação epidemiológica; e

VI.

falta de atendimento tempestivo a solicitações formais
de informações.

Pa r ágr a fo ú n i co . Ap ó s an áli se d as j u s tif ica tiv as
apresentadas pelas Instâncias Intermediárias e Locais
que motivaram a suspensão dos repasses, o Ministério da
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Agricultura, Pecuária e Abastecimento, como Instância Central
e Superior, com base em parecer técnico fundamentado,
poderá restabelecer o repasse dos recursos financeiros,
providenciar assistência sem pedido, manter a suspensão do
repasse de recursos, ou sustar o reconhecimento da instância
inadimplente.
CAPÍTULO X

D A I N SPEÇÃ O D E PRODUTOS E I N SUM OS
A GROPECUÁ RI OS
Ar t . 130. Com o part e do Sist em a Uni¿cado de At enção à
Sanidade Agr opecuár ia e com o obj et ivo de inspecionar e ¿scalizar
os produtos de origem animal e vegetal e os insumos agropecuários,
¿cam const it uídos os Sist em as Brasileiros de I nspeção de Produt os
e Insumos Agropecuários, na seguinte forma:
I.
Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem
Vegetal;
II. Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem
Animal; e
III. Sistemas Brasileiros de Inspeção de Insumos
Agropecuários.
§ 1o Os Sistemas Brasileiros de Inspeção de Produtos e
Insumos Agropecuários desenvolverão atividades de:
I.
auditoria, fiscalização, inspeção, certificação e
classificação de produtos de origem ve ge tal,
seus derivados, subprodutos e resíduos de valor
econômico;
II.
auditoria, ¿scalização, inspeção, certi¿cação e classi¿cação
de produtos de origem animal, seus derivados, subprodutos,
e resíduos de valor econômico; e
I I I . au dit or ia, ¿scalização, in speção e cer t i¿cação dos
insumos e dos serviços usados nas atividades
agropecuárias.
§ 2o As atividades dos Sistemas Brasileiros de Inspeção de
Produtos e Insumos Agropecuários serão executadas conforme
a legislação vigente de defesa agropecuária e os compromissos
int ernacionais ¿rm ados pela União.
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§ 3o As audit orias, inspeções e ¿scalizações serão efet uadas
sem av iso pr év io, ex cet o em casos especí¿cos em qu e sej a
obr igat ór ia a not i¿cação pr év ia do r esponsável pela produção.
§ 4o As auditorias, inspeções e fiscalizações serão
efetuadas em qualquer fase da produção, da transformação, do
armazenamento e da distribuição.
§ 5o Ex cet uam - se das audit or ias, inspeções e ¿scalizações
previstas no § 4o as relacionadas com alimentos, bebidas e água
para o consumo humano, que estão a cargo das instituições
de vigilância sanitária integrantes do Sistema Único de Saúde
- SUS.
§ 6o Na inspeção, a critério da autoridade competente, poderá
ser adotado o método de análise de riscos e pontos críticos de
controle.
§ 7o As audit orias, inspeções e ¿scalizações abrangem t odos
os produtos de origem animal e vegetal e insumos agropecuários
importados ou produzidos em território nacional, destinados ou
não às exportações.
§ 8o A critério das autoridades competentes, as inspeções
poderão ser realizadas de forma permanente, nas próprias
instalações industriais ou agroindustriais.
Art. 131. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
coordenará os Sistemas Brasileiros de Inspeção de Produtos e
Insumos Agropecuários.
§ 1o Os Estados e o Distrito Federal, por adesão, poderão
integrar os Sistemas Brasileiros de Inspeção de Produtos e Insumos
Agropecuários.
§ 2o Os Municípios, por adesão, poderão integrar o Sistema
Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal e o Sistema
Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal.
§ 3o O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
estabelecerá, no prazo de noventa dias da publicação deste
Regulamento, os requisitos e demais procedimentos necessários
para a adesão aos Sistemas Brasileiros de Inspeção de Produtos
e Insumos Agropecuários.

114

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

§ 3o O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
estabelecerá, no prazo de cento e vinte dias da publicação deste
Regulamento, os requisitos e demais procedimentos necessários
para a adesão aos Sistemas Brasileiro de Inspeção de Produtos
e Insumos Agropecuários. (Redação dada pelo Decreto nº 5.830
de 2006)
§ 4o Para aderir aos Sistemas Brasileiros de Inspeção de
Produtos e Insumos Agropecuários, as unidades da Federação
deverão adequar seus processos e procedimentos de inspeção e
¿scalização.
Art. 132. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
que ainda não tenham aderido ou decidirem pela não-adesão
aos Sistemas Brasileiros de Inspeção de Produtos e Insumos
Agr opecuár ios t er ão suas inspeções e ¿scalizações de pr odut os de
origem animal e vegetal, e insumos agropecuários, reconhecidas
apenas no âmbito de sua jurisdição.
§ 1o Desde que haja solicitação formal, a União poderá
cooperar tecnicamente com os Estados e com o Distrito Federal,
da mesma forma que os Estados poderão cooperar com os
Municípios.
§ 2o O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
realizará auditorias anualmente nos serviços de inspeção dos
Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios.
§ 3o Os Estados realizarão auditorias anuais nos Municípios
em sua jurisdição.
Art. 133. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios que aderirem
aos Sistemas Brasileiros de Inspeção de Produtos e Insumos
Agropecuários assegurarão:
I.

e¿cácia e adequação das inspeções e ¿scalizações, em
todas as fases das cadeias produtivas;

II.

que o pessoal técnico e auxiliar que efetua as inspeções
e ¿scalizações sej a cont rat ado por concur so público;

III. que o pessoal técnico e auxiliar que efetua as inspeções
e fiscalizações não tenha quaisquer conflitos de
interesses;
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IV.

existência ou acesso a laboratórios oficiais ou
credenciados, com capacidade adequada para realização
de t est es, com pessoal quali¿cado e experient e, em
núm er o su¿cient e, de for m a a r ealizar os cont r oles
o¿ciais com e¿ciência e e¿cácia;

V.

existência de instalações e equipamentos adequados
e sua manutenção, de forma a garantir que o pessoal
possa realizar as inspeções e fiscalizações com
segurança e efetividade;

VI.

previsão dos poderes legais necessários para efetuar
as inspeções e ¿scalizações, e adoção das m edidas
previstas neste Regulamento;

VII. realização de con tr oles e ações de e du cação
sanitária;
VIII. que nenhum estabelecimento industrial ou entreposto
poderá funcionar no País, sem que esteja previamente
regist rado no órgão com pet ent e, para a ¿scalização da
sua atividade;
IX. ação efetiva de combate a atividades clandestinas;
e
X.

que os produtores rurais, industriais e fornecedores
de insumos, distribuidores, cooperativas, associações,
industriais e agroindustriais, atacadistas e varejistas,
importadores, exportadores, empresários e quaisquer
outros operadores ao longo da cadeia de produção
se su b m et am a qu alq u er in sp eção ou ¿scalização
efetuada nos termos deste Regulamento e apóiem o
pessoal da autoridade competente no desempenho
da sua missão.

Parágrafo único. Para integrar os Sistemas Brasileiros
de Inspeção de Produtos e Insumos Agropecuários, os Estados
e os Municípios ficam obrigados a seguir a legislação federal
ou dispor de regulamentos equivalentes para inspeção de
produtos de origem animal e vegetal, e de insumos, aprovados
na forma definida por este Regulamento e pelas normas
específicas.
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Art. 134. Os Sistemas Brasileiros de Inspeção de Produtos
e Insumos Agropecuários terão a responsabilidade de assegurar
que os procedimentos e a organização da inspeção de produtos de
origem animal e vegetal, e dos insumos agropecuários, se façam
por métodos universalizados e aplicados eqüitativamente em todos
os estabelecimentos inspecionados.
Art. 135. Auditorias e avaliações técnicas serão realizadas
para organizar, estruturar e sistematizar adequadamente as ações
de inspeção e ¿scalização no t err it ór io nacional e para buscar
o aperfeiçoamento dos Sistemas Brasileiros de Inspeção de
Produtos e Insumos Agropecuários, sendo observados os seguintes
procedimentos:
I.

os serviços públicos de inspeção dos Estados e do
Distrito Federal serão avaliados pelo Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento; e

II.

os serviços públicos de inspeção dos Municípios serão
avaliados pelos Estados, observando sua área de
at uação geogr á¿ca.

§ 1o O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
deverá orientar os serviços públicos de inspeção dos Estados, do
Distrito Federal e do Município para o cumprimento dos dispositivos
legais estabelecidos neste Regulamento.
§ 2o Eventuais medidas de correção adotadas serão
comunicadas às organizações representativas da sociedade, da
região ou setores afetados.
Art. 136. As atividades dos Sistemas Brasileiros de Inspeção
de Produtos e Insumos Agropecuários que cabem aos Estados, ao
Distrito Federal e aos Municípios serão exercidas por instituições
públicas e reconhecidas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento.
Art. 137. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
designarão servidores públicos para integrar as equipes para as
funções de autoridades responsáveis pelas inspeções e ¿scalizações
previstas neste Regulamento.
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Art. 138. A autoridade competente dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios pode delegar competências
r el aci o n a d as co m i n sp e çã o e ¿sca l i za çã o a u m a o u m ai s
instituições públicas.
Art. 139. As autoridades competentes dos Sistemas
Brasileiros de Inspeção de Produtos e Insumos Agropecuários
garantirão a imparcialidade, a qualidade e a coerência dos controles
o¿ciais.
Art. 140. Sempre que as funções de controle oficial
forem atribuídas a diferentes instituições públicas, a autoridade
competente que delegou as funções assegurará a coordenação e
a cooperação entre elas.
Art. 141. Serão criados mecanismos de inter-relacionamento
entre os Sistemas Brasileiros de Inspeção de Produtos e Insumos
Agropecuários, instituições de ensino e pesquisa, para a
formação, capacitação e educação continuada dos pro¿ssionais
integrantes.
Seção I

D a I n sp e çã o e d a Fi sca l i za çã o d e
Pr o d u t o s d e Or i g e m A n i m a l
Art. 142. A inspeção higiênico-sanitária, tecnológica e
industrial dos produtos de origem animal é da competência da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
§ 1o Fica estabelecida a obrigatoriedade prévia de
¿scalização, sob o pont o de v ist a indust r ial e sanit ár io, de t odos
os produtos de origem animal, comestíveis ou não-comestíveis,
sejam ou não adicionados de produtos vegetais.
§ 2o A inspeção abrange a inspeção ante e post mortem dos
animais, recebimento, manipulação, transformação, elaboração,
preparo, conservação, acondicionamento, embalagem, depósito,
rotulagem, trânsito e consumo de quaisquer produtos, subprodutos
e resíduos de valor econômico, adicionados ou não de vegetais,
destinados ou não à alimentação humana.
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Art. 143. Nenhum estabelecimento industrial ou entreposto
de produtos de origem animal poderá funcionar no País, sem
que esteja previamente registrado no órgão competente, para
¿scalização da sua at ividade.
Seção II

D a I n sp e çã o e Fi sca l i za çã o d e Pr o d u t o s
d e Or i g e m Ve g e t a l
Art. 144. A inspeção higiênico-sanitária, tecnológica e
industrial dos produtos de origem vegetal é da competência da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Art. 145. O Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos
de Origem Vegetal tem por objetivo assegurar a identidade, a
qualidade, a conformidade, a idoneidade e a segurança higiênicosanitária e tecnológica dos produtos de origem vegetal, seus
subprodutos, derivados e resíduos de valor econômico, por meio
das ações de inspeção, ¿scalização e classi¿cação de pr odut os,
sistemas, ou cadeia produtiva, conforme o caso.
Seção III

D a I n sp e çã o e Fi sca l i za çã o d e I n su m o s
A g r o p e cu á r i o s
Art. 146. A inspeção e a ¿scalização de insum os agropecuários
são da competência da União, dos Estados e do Distrito Federal,
obser vando as at r ibuições de¿nidas em lei especí¿ca.
Art. 147. Ficam instituídos o Sistema Brasileiro de Inspeção
e Fiscalização de Insumos Agrícolas e o Sistema Brasileiro de
Inspeção e Fiscalização de Insumos Pecuários, estruturados e
organizados sob a coordenação do Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, responsáveis pelas atividades de
inspeção e ¿scalização de insum os agr opecuár ios.
Art. 148. O Sistema Brasileiro de Inspeção e Fiscalização de
Insumos Agrícolas e o Sistema Brasileiro de Inspeção e Fiscalização
de Insumos Pecuários têm por objetivo assegurar a identidade, a
qualidade, a conformidade, a idoneidade e a segurança higiênico-
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sanitária e tecnológica dos insumos agropecuários, por meio
das ações de inspeção, ¿scalização e classi¿cação de pr odut os,
sistemas, processos ou cadeia produtiva, conforme o caso.
Seção IV

D a Eq u i v a l ê n ci a d o s Se r v i ço s
Art. 149. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento,
os Estados da Federação, o Distrito Federal e os Municípios adotarão
m edidas necessár ias para garant ir que inspeções e ¿scalizações
dos produtos de origem animal e vegetal, e dos insumos, sejam
efetuadas de maneira uniforme, harmônica e equivalente em todos
os Estados e Municípios.
Art. 150. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
cuidará que as inspeções e ¿scalizações sej am realizadas m ediant e
regras e crit érios de cont roles prede¿nidos nos Sist em as Brasileiros
de Inspeção de Produtos e Insumos Agropecuários.
Art. 151. Os serviços públicos de inspeção vinculados
aos Estados da Federação, ao Distrito Federal e aos Municípios
solicitarão ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
a v er i¿cação e o r econhecim ent o de sua equivalência para a
r ealização do com ér cio int er est adual, na for m a de¿nida pelos
procedimentos de adesão aos Sistemas Brasileiros de Inspeção
de Produtos e Insumos Agropecuários.
Parágrafo único. Após a análise e aprovação da documentação
prevista, serão realizadas auditorias documentais e operacionais
nos serviços de inspeção estaduais, distritais ou municipais, pelas
autoridades competentes do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento para reconhecer a adesão ao Sistema.
Art. 152. Os serviços de inspeção dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios que aderirem aos Sistemas Brasileiros de
Inspeção de Produtos e Insumos Agropecuários serão reconhecidos
como equivalentes, para suas atividades e competências, desde
que sigam as normas e regulamentos federais e que atendam
aos r equisit os est abelecidos pelo Sist em a Uni¿cado de At enção à
Sanidade Agropecuária e implantados pelo Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, conservando suas características
administrativas originais.
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§ 1o Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios garantirão
que todos os produtos, independentemente de estarem destinados
ao mercado local, regional ou nacional, sejam inspecionados e
¿scalizados com o m esm o rigor.
§ 2o As autoridades competentes nos destinos devem
veri¿car o cum prim ent o da legislação de produt os de origem anim al
e vegetal, por meio de controles não-discriminatórios.
§ 3o Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios podem
solicit ar inform ações t écnicas especí¿cas aos ser viços o¿ciais que
tenham procedido à entrega de mercadorias provenientes de outros
Estados, Distrito Federal ou Municípios.
§ 4o Os Estados, o Distrito Federal ou os Municípios que, nos
termos da sua legislação, aprovarem estabelecimentos situados
no seu território, devem informar ao Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento e aos demais Estados e Municípios.
Art. 153. São condições para o reconhecimento da
equivalência e habilitação dos serviços de inspeção de produtos
nos Sistemas Brasileiros de Inspeção de Produtos e Insumos
Agropecuários:
I.
formalização do pleito, com base nos requisitos e
critérios definidos pelo Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento;
II. apresentação de programa de trabalho de inspeção e
¿scalização; e
III. comprovação de estrutura e equipe compatíveis com
as atribuições.
Parágrafo único. A solicitação de reconhecimento da
equivalência dos serviços de inspeção dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios será analisada pelo Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que realizará auditorias
técnico-administrativas.
Art. 154. Os serviços públicos de inspeção dos Sistemas
Brasileiros de Inspeção de Produtos e Insumos Agropecuários serão
desabilitados, na comprovação dos seguintes casos:
I.
descumprimento das normas e das atividades e metas
previstas e aprovadas no programa de trabalho, que
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com prom et am os obj et ivos do Sist em a Uni¿cado de
Atenção à Sanidade Agropecuária;
II. falta de alimentação e atualização do sistema de
informação; e
III. falta de atendimento tempestivo a solicitações formais
de informações.
Art. 155. Para cumprir os objetivos dos Sistemas Brasileiros
de Inspeção de Produtos e Insumos Agropecuários, o Ministério
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento desenvolverá, de forma
continuada, o planejamento e o plano de gestão dos programas,
ações, auditorias e demais atividades necessárias à inspeção
animal, vegetal e de insumos.
CAPÍTULO XI

D A S D I SPOSI ÇÕES FI N A I S
Art. 156. As autoridades competentes das três Instâncias
do Sist em a Uni¿cado de At en ção à Sanidade Agr opecuár ia e
dos serviços públicos vinculados aos Sistemas Brasileiros de
Inspeção de Produtos e Insumos Agropecuários assegurarão
que as suas atividades sejam realizadas com transparência,
devendo, para esse efeito, facultar ao público o acesso às
informações relevantes que detenham, em especial as atividades
de controle.
Parágrafo único. As três I nst âncias do Sistem a Uni¿cado de
Atenção à Sanidade Agropecuária e as autoridades responsáveis pelos
serviços públicos vinculados aos Sistemas Brasileiros de Inspeção
de Produtos e Insumos Agropecuários disporão de mecanismo para
im pedir que sejam reveladas inform ações con¿denciais a que tenham
tido acesso na execução de controles o¿ciais e que, pela sua natureza,
sej am abrangidas pelo sigilo pro¿ssional.
Art. 157. Fica o Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, na forma da lei e no âmbito de sua atuação,
autorizado a celebrar convênios com entes públicos, para apoiar,
subsidiariamente, as ações no campo da defesa agropecuária.
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I N STRUÇÃ O N ORM A TI VA N º 1 9 , D E 2 4 D E
JULH O D E 2 0 0 .
O MINISTRO DE ESTADO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA
E ABASTECIMENTO, no uso da atribuição que lhe confere o art.
2º, do Decreto nº 5.741, de 30 de março de 2006, nos termos
do disposto no art. 131, § 3º, do Anexo, e o que consta dos
Processos nºs 21000.007771/2006-00, 21000.007569/2006-70,
21000.007766/2006-99 e 21000.007814/2006-49, resolve:
Art. 1º Estabelecer os requisitos para adesão dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, individualmente ou por
m eio de consórcios, ao Sist em a Uni¿cado de At enção à Sanidade
Agropecuária, integrado pelo Sistema Brasileiro de Inspeção de
Produtos de Origem Animal, Sistema Brasileiro de Inspeção de
Produtos de Origem Vegetal, Sistema Brasileiro de Inspeção de
Insumos Agrícolas e Sistema Brasileiro de Inspeção de Insumos
Pecuários, na forma dos Anexos I, II, III e IV.
Art. 2º O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
com inst ância cent ral e superior, coordenara o Sist em a Uni¿cado
de Atenção à Sanidade Agropecuária, e expedirá instruções
com plem ent ares que se ¿zerem necessárias, observado o dispost o
no art. 2º do Decreto no 5.741, de 30 de março de 2006.
Art. 3º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data
de sua publicação.
LUÍS CARLOS GUEDES PINTO

Publicado no Diár io O¿ cial da União de 28/07/2006 , Seção 1 , Página 28
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ANEXO I

REQUI SI TOS PA RA RECON H ECI M EN TO D A
EQUI V A LÊN CI A D OS SERV I ÇOS D E I N SPEÇÃ O
D OS ESTA D OS, D O D I STRI TO FED ERA L E D OS
M UN I CÍ PI OS PA RA A D ESÃ O A O SI STEM A
B RA SI LEI RO D E I N SPEÇÃ O D E PROD UTOS D E
ORI GEM A N I M A L
Art. 1º Os procedimentos para reconhecimento da
equivalência dos Serviços de Inspeção dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios para adesão ao Sistema Brasileiro de
Inspeção de Produtos de Origem Animal consistem na observância
dos critérios e requisitos, conforme estabelecidos, neste Anexo.
Art. 2º Compete ao Departamento de Inspeção de Produtos
de Origem Animal do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento – DIPOA / MAPA, a Coordenação do Sistema
Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal.
Art. 3º Os critérios gerais para reconhecimento da
equivalência se aplicam aos Serviços de Inspeção dos Estados,
Distrito Federal e Municípios que pretendam aderir ao Sistema
Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal.
Art. 4º Para aderir ao Sistema Brasileiro de Inspeção de
Produtos de Origem Animal, as unidades da federação deverão
adequar seus processos e procedim ent os de inspeção e ¿scalização,
¿cando obr igados a seguir a legislação feder al, ou dispor de
regulamentos equivalentes, reconhecidos pelo MAPA.
Art. 5º O Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos
de Origem Animal terá responsabilidade de assegurar que os
procedimentos e a organização da inspeção de produtos de
origem animal se façam por métodos universalizados e aplicados
eqüitativamente em todos os estabelecimentos inspecionados.
Parágrafo único - Por solicitação do Estado, o Ministério
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, poderá supervisionar
diretamente os Serviços de Inspeção dos Municípios enquanto o
Serviço de Inspeção do Estado esteja em processo de adesão ao
Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal.
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Art. 6º Para reconhecimento da equivalência e adesão
dos Serviços de Inspeção ao Sistema Brasileiro de Inspeção de
Produtos de Origem Animal, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios deverão formalizar o pleito, com documentação hábil,
conform e requisitos e critérios de¿nidos nest a I nst rução Norm ativa,
mediante apresentação de programa de trabalho de inspeção e
¿scalização e com provação de est r ut ura e equipe com pat íveis com
as atribuições.
Art. 7º Os requisitos para obtenção da equivalência dos
Serviços de Inspeção
ser ão de¿nidos em r elação a:
I.
infra-estrutura administrativa;
II. inocuidade dos produtos de origem animal;
III. qualidade dos produtos de origem animal;
IV. prevenção e combate à fraude econômica; e
V.
controle ambiental.
Art. 8º Os requisitos relacionados com a infra-estrutura
administrativa para obtenção da equivalência dos Serviços de
Inspeção serão avaliados mediante as seguintes condições:
I.
recursos humanos;
II. estrutura física;
III. sistemas de informação; e
IV. infra-estrutura para desenvolvimento dos trabalhos.
§ 1º Recursos humanos: médicos veterinários e auxiliares
de inspeção, o¿ciais e capacit ados, em núm er o com pat ível com
as atividades de inspeção, lotados no Serviço de Inspeção, que
não t enham con it os de int er esses e possuam poder es legais
para r ealizar as inspeções e ¿scalizações com im par cialidade e
independência.
§ 2º Para o cálculo do número de funcionários, médico
veterinário, auxiliar de inspeção e administrativo, deverá ser
utilizado como critério o volume de produção e a necessidade
pr esencial da inspeção o¿cial no est abelecim ent o.
§ 3º Estrutura física: materiais de apoio administrativo,
mobiliário, equipamentos de informática e demais equipamentos
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n ecessários que garan tam efe tivo supo rte tecnológico
e administrativo para as atividades de coordenação da
inspeção.
§ 4º Sistema de informação: banco de dados sobre o
cadastro dos estabelecimentos, rótulos e projetos aprovados,
d ados de pr odu ção, dados n osogr á¿cos e n ú m er o de ab at e
mantendo um sistema de informação continuamente alimentado
e atualizado.
§ 5º Infra-estrutura para desenvolvimento dos trabalhos:
veículos o¿ciais em núm er o e condições adequadas, r espeit ando
as particularidades de cada região e serviço de inspeção, para
exercício das atividades de inspeção e supervisão.
Art. 9º Os requisitos relacionados com a inocuidade dos
produtos de origem animal para obtenção da equivalência dos
Serviços de Inspeção serão avaliados mediante as seguintes
condições:
I.
atividades de inspeção tecnológica e higiênicosanitária; e
II. ferramentas de autocontrole.
§ 1º avaliação dos processos produtivos e aplicação de Boas
Práticas de Fabricação.
§ 2º Registros e demais evidências aditáveis que comprovem
o efetivo controle da inspeção tecnológica e higiênico-sanitária,
compatibilidade do volume de produção, inclusive no que se refere
ao trânsito de animais, mediante registros, análises físicoquímicas
e microbiológicas da água de abastecimento e dos produtos
elaborados:
I.
nos estabelecimentos de abate de bovídeos, eqüídeos,
suínos, ovinos, caprinos, coelhos, aves domésticas,
pescado, animais silvestres e espécies exóticas, é
imprescindível a exigência de G.T.A. (Guia de Trânsito
Animal), a realização da inspeção ante-mortem e
postmortem atendendo os procedimentos e critérios
sanitários de julgamento estabelecidos pela legislação
federal; e
II. nos estabelecimentos de estocagem ou industrialização
de produtos de origem animal (carne, leite, pescado,
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ovos, mel e respectivos derivados) não é necessária a
inspeção em caráter permanente, entretanto, deverão
atender os procedimentos e critérios sanitários
estabelecidos pela legislação federal.
§ 3º Comprovação de que produtos e serviços colocados
no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde
ou segurança dos consumidores, mediante aplicação dos
princípios de rastreabilidade e das ferramentas de autocontrole,
universalmente aceitas como acreditadores de qualidade sanitária
e tecnológica.
Art. 10. Os requisitos relacionados com a garantia da
qualidade dos produtos de origem animal para obtenção da
equivalência dos Serviços de Inspeção serão avaliados mediante
as seguintes condições:
I.
Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade - RTIQ;
e
II. rotulagem.
§ 1º Cer t i¿cação de que os pr odu t os elabor ados pelas
indústrias atendem aos critérios estabelecidos pelos RTIQ’s,
especí¿cos para cada pr odut o, confor m e aprovados pelo DI POA
/ MAPA.
§ 2º Os produtos que não possuírem regulamento técnico
poderão ser aprovados pelos Serviços de Inspeção desde que
t enham em basam ent o cient í¿co, par ecer favor ável do Com it ê
Técnico a ser constituído pelo Serviço de Inspeção Coordenador
e que preservem os interesses do consumidor.
§ 3º Rotulagem: garantia de que os produtos elaborados
pelas indústrias atendem aos requisitos para aprovação de
rotulagem estabelecidos pela legislação federal.
§ 4º Os produtos elaborados pelos estabelecimentos dos
Serviços de Inspeção que aderirem ao Sistema Brasileiro de
I nspeção de Pr odu t os de Or ig em An im al ser ão iden t i¿cados
m ediant e a colocação de um logot ipo em seus rót ulos a ser de¿nido
pelo Sistema de Inspeção Coordenador.
Art. 11. Os requisitos relacionados com as ações de
prevenção e combate à fraude econômica, para efeito de obtenção
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da equivalência dos Serviços de Inspeção serão avaliados mediante
o atendimento de critérios estabelecidos pela legislação federal,
no que diz respeito à qualidade dos produtos de origem animal e
à sua composição centesimal.
Art. 12. Os requisitos relacionados com as ações de
controle ambiental, para efeito de obtenção da equivalência dos
Serviços de Inspeção serão avaliados mediante a apreciação da
comprovação de regularidade ambiental, dos estabelecimentos
sob sua responsabilidade, fornecida pelo órgão competente e
respectiva autorização para onstrução, instalação e operação
junto ao órgão público municipal.
Art. 13. Os Serviços de Inspeção dos Estados, do Distrito
Federal dos Municípios terão sua equivalência reconhecida para
adesão ao Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem
Anim al após publicação no Diár io O¿cial da União - DOU e inser ção
no Cadastro Geral mantido pelo DIPOA/MAPA.
§ 1º A atualização do cadastro, no que diz respeito à
adesão ou desabilitação de serviços, dados dos estabelecimentos
inspecionados ou excluídos dos Serviços de Inspeção, é de
responsabilidade do Serviço de Inspeção dos Estados, Distrito
Federal ou Municípios, que deverá constantemente informar ao
DIPOA/MAPA sobre estas atualizações.
§ 2º A determinação da equivalência das medidas sanitárias
relacionadas com os serviços de inspeção e certi¿cação dos alim entos
deverá basear-se na aplicação dos seguintes princípios:
I.
o nível de proteção sanitária adequado, expresso em
termos quantitativos ou qualitativos, em relação à
proteção da saúde da população é estabelecido pela
legislação federal.
II. as medidas sanitárias que um Serviço de Inspeção
propõe como equivalentes deverão alcançar o nível
adequado de proteção sanitária estabelecido pela
legislação federal.
III. é responsabilidade do Serviço de Inspeção que
solicita a equivalência demonstrar objetivamente que
suas medidas sanitárias alcançam o nível adequado
de proteção sanitária estabelecido pela legislação
federal.
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IV.

V.

na avaliação da equivalência serão considerados
os procedimentos pelos quais a equivalência será
mantida.
o conjunto normativo dos serviços de inspeção
proponentes deverá estar harmonizado com a legislação
federal.

Art. 14. O MAPA, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios, responsáveis pelos Serviços de Inspeção, garantirão
o acesso às informações sobre os sistemas de inspeção
existentes nas respectivas esferas da Federação, assim como dos
estabelecimentos, com a manutenção de registros atualizados, de
forma compreensível à população e disponibilizados para pronto
acesso à consulta pública.
Art. 15. O MAPA, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
adotarão medidas necessárias para garantir que as inspeções e
¿scalizações dos pr odut os de origem anim al, independent em ent e
de estarem destinados ao mercado local, regional ou nacional,
sejam efetuadas de maneira uniforme, harmônica e equivalentes
em todos os Estados e Municípios.
Art. 16. A adesão será concedida aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios, mediante a comprovação da equivalência
do Serviço de Inspeção em todas as categorias de estabelecimentos
existentes.
§ 1º A comprovação será realizada por meio da análise do
conjunto das legislações apresentado pelo Serviço proponente e
de constatação de sua aplicação prática no âmbito das indústrias
registradas.
§ 2º O DIPOA / MAPA, a pedido do Serviço de Inspeção
proponente, poderá priorizar a adesão ao Sistema Brasileiro de
Inspeção de Produtos de Origem Animal por categoria de produto,
leite, carnes, pescado, ovos e mel, de acordo com a importância
e organização do seu setor produtivo.
§ 3º A solicitação referida no § 2o deverá ser acompanhada
de j ust i¿cat iva, t écnica, adm inist rat iva e econôm ica, bem com o
termo de compromisso assumindo, junto ao DIPOA / MAPA, metas
para adesão das demais categorias.
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§ 4º Para o reconhecimento da equivalência ao Sistema
Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal, o Serviço
de Inspeção solicitante apresentará lista com os estabelecimentos
que propõe integrar o Sistema.
§ 5º Os estabelecimentos citados no § 4o servirão de base
para afer ição da e¿ciência e e¿cácia do Ser viço de I nspeção.
Art. 17. O Estado, o Distrito Federal ou Município que já
possua um Serviço de Inspeção em consonância com a Lei no
1.283, de 18 de dezembro de 1950, alterada pela Lei no 7.889
de 23 de novembro de 1989, e pretenda solicitar adesão ao
Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal,
deverá dispor previamente de registros auditáveis, referentes
à implantação do seu Serviço de Inspeção.
Parágrafo único. O Estado, Distrito Federal ou Município que
não possua um Serviço de Inspeção instituído, só poderá solicitar
a adesão ao Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem
Animal após constituí-lo efetivamente, inclusive, de forma a gerar
registros auditáveis que caracterizem a equivalência pretendida.
Art. 18. Serão realizadas auditorias e avaliações técnicas para
aperfeiçoamento do Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos
de Origem Animal e, para organizar, estruturar e sistematizar
adequadam ent e as ações de inspeção e ¿scalização n o p aís.
§ 1º Os Serviços de Inspeção dos Estados e do Distrito
Federal serão avaliados pelo MAPA.
§ 2º Os Serviços de Inspeção dos Municípios serão avaliados
pelos Est ados, obser vando sua ár ea de at uação geogr á¿ca e na
falta deste, pela União.
§ 3º Os Estados, o Distrito Federal e Municípios que
solicitarem a adesão ao Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos
de Origem Animal serão submetidos a auditorias documentais e
operacionais em seus Serviços de Inspeção, devendo disponibilizar
laudos técnicos sanitários para cada estabelecimento com
parecer conclusivo de vet er inár io o¿cial do Ser viço de I nspeção,
observando:
I.
os Serviços de Inspeção que aderirem ao Sistema
Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal
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II.

deverão incluir em seu Programa de Trabalho, ações
de educação sanitária e de combate às atividades
clandestinas de obtenção e comércio de produtos de
origem animal; e
os Serviços de Inspeção que obtiverem o reconhecimento
de sua equivalência terão autonomia para indicar novos
estabelecimentos para integrar o Sistema Brasileiro de
Inspeção de Produtos de Origem Animal.

§ 4º No descumprimento das normas previstas no programa
de t r abalho de inspeção e ¿scalização pr opost o pelo Ser v iço de
I nspeção e v er i¿cado du r an t e as audit or ias, os m esm os per dem
a prerrogativa de indicar os estabelecimentos integrantes do
Sistema que passam então a ter sua indicação previamente
analisada pelo DIPOA/MAPA.
§ 5º Para os ¿ns do dispost o no § 4º , o Serv iço de I nspeção
deverá encaminhar ao DIPOA / MAPA, para apreciação, um laudo
técnico sanitário de avaliação das condições dos mesmos com
par ecer conclusivo do vet erinár io o¿cial do Serv iço de I nspeção.
§ 6º Os Estados, o Distrito Federal e Municípios reconhecidos
serão submetidos a auditorias documentais e operacionais, em
seus Serviços de Inspeção, com periodicidade mínima anual.
§ 7º O descumprimento de normas legais e das atividades
e metas previstas e aprovadas no programa de trabalho que
comprometam os objetivos do Sistema Brasileiro de Inspeção de
Produtos e Origem Animal, a falta de alimentação e atualização
do sistema de informação e falta de atendimento tempestivo a
solicitações formais de informações, implicará na desabilitação do
Serviço de Inspeção.
§ 8o Para a formação, capacitação e educação continuada
dos pr o¿ssionais int egrant es do Sist em a Brasileir o de I nspeção
de Produtos de Origem Animal, serão criados mecanismos de
inter-relacionamento entre a União, os Estados, Distrito Federal
e Municípios aos quais pertencem os Serviços de Inspeção e as
instituições de ensino e pesquisa.
Art. 19. Os procedimentos a serem aplicados nas auditorias
pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento serão
propostos pelo Departamento de Inspeção de Produtos de Origem
Animal - DIPOA e implantados pelo MAPA.
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Art. 20. A autoridade competente responsável pelos serviços
públicos de inspeção vinculados aos Estados da Federação,
ao Distrito Federal ou aos Municípios que pretenda solicitar o
reconhecimento de equivalência para adesão ao Sistema Brasileiro
de Inspeção de Produtos de Origem Animal deverá formalizar o
pleito junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento,
instruindo o processo com o programa de trabalho de inspeção e
¿scalização e a com pr ovação de est r ut ura e equipe com pat íveis
com as atribuições.
§ 1º O pleito de reconhecimento da equivalência será
requerido ao MAPA.
§ 2º O Programa de Trabalho de Inspeção e Fiscalização
deverá conter as informações abaixo:
I.

organograma do órgão;

II.

conjunto das legislações pertinente à atividade;

III. programas desenvolvidos;
IV.

relação dos estabelecimentos registrados no Serviço
de Inspeção, contendo as seguintes informações:
nome empresarial; CNPJ ou CPF; número de registro
no ser viço; classi¿cação; endereço com plet o, t elefone,
fax, endereço eletrônico; data de registro; produtos
registrados e dados de produção;

V.

pr ogr am ação das at iv idades de inspeção e ¿scalização
contendo freqüência das supervisões; análises
laboratoriais; ações de combate às atividades
clandestinas de obtenção e comércio de produtos de
origem animal e atividades de educação sanitária;

VI.

pr ograma de tre in ame nto do pe ssoal téc nico
demonstrando periodicidade, carga horária, conteúdo
programático e registros auditáveis; e

VII. dados gerais do Estado, Distrito Federal e Municípios:
população, número de municípios, produção pecuária,
e cadeias produtivas.
§ 3º Na comprovação de estrutura e equipe compatíveis com
as atribuições, deverão ser apresentados:
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I.

recursos humanos: quadro de pessoal com cargos e
atribuições, lotação de pessoal, escala de trabalho do
corpo técnico;

II.

estrutura física: instalações, mobiliário, equipamentos
de informática;

III. sistema de informação; e
IV.

para desenvolvimento das atividades de inspeção:
veículos o¿ciais, laborat ór ios.

Art. 21. Os Serviços de Inspeção deverão dispor de um
setor de protocolo geral, para controle de entrada e saída de
docum ent os o¿ciais, bem com o liv r os pr ópr ios par a cont r ole de
docum ent os int er nos, de ¿cha cadast r al dos est abelecim ent os
registrados, contendo as informações solicitadas pelo DIPOA/
MAPA.
§ 1º Deverão dispor também de legislação pertinente à análise
e aprovação de projetos, bem como o controle das aprovações,
alterações e cancelamentos de registro dos estabelecimentos,
obedecendo às peculiaridades de cada tipo de estabelecimento,
resguardando-se o aspecto higiênico-sanitário de elaboração dos
produtos, legislação pertinente à análise e aprovação de rótulos,
controle do processo de aprovação dos produtos, suas formulações
e memoriais descritivos, obedecendo às normas vigentes.
§ 2º Deverão dispor de programa e cronograma de envio de
amostras, de água e de produtos, para análises físico-químicas
e microbiológicas referentes aos estabelecimentos sob sua
responsabilidade, em uma freqüência compatível com o risco
oferecido por cada produto.
§ 3º Deverá haver registro do atendimento dos cronogramas,
dos registros das análises realizadas, bem como os resultados e as
providências adotadas em relação às análises fora do padrão, cujas
am ost ras dever ão ser encam inhadas para laborat ór ios o¿ciais,
credenciados ou acreditados.
§ 4º Deverão dispor de programa de supervisões.
§ 5º As supervisões deverão gerar relatórios assinados por
supervisores que façam parte do corpo técnico do Serviço de
Inspeção, mediante arquivamento de cópias nos estabelecimentos
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e nos Serviços de Inspeção, bem como, dos documentos gerados
de outras visitas técnicas além das regulamentares, previstas
nesta Instrução Normativa.
§ 6º Os relatórios deverão estar acompanhados pelos
respectivos cronogramas de atendimento às não-conformidades
observadas.
Art. 22. Os Serviços de Inspeção deverão dispor de controle
dos cer t i¿cados sanit ários ou guias de t r ânsit o especí¿cos para
cada estabelecimento.
§ 1º Os cer t i¿cados refer idos no caput serão confeccionados
com m ecanism os de segurança que im possibilit em falsi¿cações,
devendo os registros e autorizações permanecer arquivados junto
aos estabelecimentos e deverão obedecer a ordem crescente e
seqüencial.
§ 2º Os Serviços de Inspeção deverão dispor de controles dos
aut os de infração em it idos, m ant endo um a ¿cha com r egist ro do
histórico de todas as penalidades aplicadas aos estabelecimentos
m ant idos sob sua ¿scalização.
§ 3º O controle da importação de produtos de origem animal
permanece conforme previsto na legislação vigente.
§ 4º Os Serviços de Inspeção registrarão todas as reuniões
técnicas realizadas por meio de listas de presença e atas ou
memórias, contemplando os principais temas abordados na
reunião.
§ 5º As listas de presença deverão possuir o assunto tratado
na reunião e os dados de cada participante.
§ 6º O Serviço de Inspeção interessado em aderir ao Sistema
Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal deverá dispor
dos m apas nosogr á¿cos de abat e e dos dados de pr odução de
cada estabelecimento integrante do Serviço. Estas informações
são imprescindíveis no controle da sanidade animal, uma vez que
orientam os trabalhos de defesa agropecuária no país.
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CI RCULA R N º

2 / 2 0 0 / D I POA / SD A
Brasília 20 de Dezembro de 2006

D o : Diretor do Departamento de Inspeção de Produtos de Origem
Animal - DIPOA/SDA/MAPA
A o s : Superintendentes Federais de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento - SFAs
A s s u n t o : Padronização de procedimentos para análise de
processos para adesão ao Sistema Brasileiro de Inspeção de
Produtos de Origem Animal / SUASA.
Com o objetivo de se disciplinar e padronizar os procedimentos
que envolvem a análise de processos que forem encaminhados
por Estados, Municípios e Distrito Federal ao DIPOA/SDA/MAPA,
solicitando reconhecimento dos seus serviços de inspeção para
adesão ao Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem
Animal, conforme previsto no Anexo I da Instrução Normativa Nº
19, de 24 de julho de 2006;
O D I POA D ETERM I N A :
1) As Solicitações de Estados, Municípios e Distrito Federal
sobre reconhecimento da equivalência dos serviços
de inspeção para adesão ao Sistema Brasileiro de
Inspeção de origem Animal, deverão ser encaminhadas
à Superintendência Federal de Agricultura do Estado
correspondente ou a uma instância da SFA mais próxima,
onde deverá formalizar o pleito de acordo com a IN Nº
19/2006.
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2)

As Super int endências dever ão indicar o¿cialm ent e ao
DIPOA, dois Fiscais Federais Agropecuários, sendo um
titular e um suplente, para atuar como gestores do
Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem
Animal junto a SFA. As indicações serão avaliadas pelo
DIPOA e a listagem com os nomes aprovados por Estado
ser ão div ulgadas o¿cialm ent e. Os gest or es t er ão as
seguintes atribuições:
Atuar como técnico de referência para assuntos do
Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem
Animal junto a SFA;
Ser responsável pelo repasse de orientações e
informações aos serviços de inspeção proponentes;
Realizar palestras e reuniões para Estados, Municípios
e Distrito Federal e setores envolvidos;
Ser responsável pela análise e conferência dos
documentos de solicitação de reconhecimento da
equivalência para adesão ao Sistema Brasileiro de
Inspeção de Produtos de Origem Animal.

3) As solicitações dos serviços de inspeção proponentes
deverão ser previamente analisadas pelos Gestores
estaduais do Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos
de Origem Animal quanto à presença de todos os
documentos exigidos no referido pleito, conforme
previsto na IN Nº 19/2006. A lista de verificação
anexa deve ser utilizada pelos gestores estaduais para
realizar a triagem dos documentos antes da formação
do processo;
4) A documentação que estiver incompleta deverá retornar
aos serviços de inspeção proponentes para que se
procedam as correções necessárias. Após a conferência
e veri¿cada a adequação da docum ent ação apresent ada,
a mesma será encaminhada ao Setor de Protocolo da
SFA para a constituição de processo;
5) Após constituição de processo, o mesmo deverá ser
encaminhado ao DIPOA através do SIPAG, juntamente
com a list a de v er i¿cação anex a assinada pelo gest or
estadual, com vistas ao reconhecimento da equivalência
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6)

7)

8)

Os

do serviço de inspeção proponente para adesão ao
Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem
Animal.
O DIPOA realizará auditoria documental e indicará
os auditores responsáveis pela auditoria operacional.
O pr ocesso or iginal ¿car á sob a r esponsabilidade do
DIPOA até que seja concluído o processo, quando então
o mesmo será encaminhado para a SFA de origem
e posteriormente ao serviço proponente. O DIPOA
manterá em seus arquivos cópias de todos os processos
concluídos.
Os serviços de inspeção dos Estados, do Distrito Federal
e dos municípios só terão sua equivalência reconhecida
para adesão ao Sistema Brasileiro de Inspeção de
Produtos de Origem Animal após publicação no D.O.U e
inserção no Cadastro Geral mantido pelo DIPOA/MAPA,
de acordo com o artigo 13 da IN nº 19, de 24 de julho
de 2006.
Esclarecemos que os Gestores e Auditores do Sistema
Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal
par t icipar ão de t r einam ent os especí¿cos em dat a a ser
de¿nida.
critérios acima estabelecidos referem-se apenas aos
procedimentos para solicitação do reconhecimento da
equivalência dos Serviços de Inspeção dos Estados,
Distrito Federal e dos Municípios par adesão ao Sistema
Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal.

Atenciosamente,
NELMON OLIVEIRA DA COSTA
Diretor do DIPOA/SDA/MAPA
Fiscal Federal Agropecuário
Médico Veterinário – CRMV / SP Nº 2587
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VERIFICAÇÃO DOCUMENTAL PARA RECONHECIMENTO DA
EQUIVALENCIA PARA ADESÃO AO SISTEMA BRASILEIRO DE
INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL
Interessado:

Data:

Documentação
1

Pleito de reconhecimento da Equivalência

2

Solicitação à Secretaria de Agricultura do Estado
para que o MAPA supervis ione diretamente o
Município

3

Programa de trabalho de inspeção e ¿scalização

C

NC

3.1 Organograma do órgão (descritivo ou esquemático)
3.2 Legislações pertinentes à atividade (lei e decreto que
institui o Serviço e cópia da publicação)
3.3 Relação de estabelecimentos registrados no Serviço
de Inspeção – nome empresarial, CNPJ ou CPF, n.º
registro no serviço, classi¿cação, endereço completo,
telefone, fax*, endereço eletrônico*, data de registro
do estabelecimento no Serviço, produtos registrados*
e dados de produção*;
3.4 Programação das atividades de inspeção e ¿scalização
contendo freqüência das supervisões, análises
laboratoriais, ações de combate às atividades
clandestinas de obtenção e comércio de produtos de
origem animal* e atividades de educação sanitária*;
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3.5 Programa de treinamento do pessoal técnico
demonstrando periodicidade, carga horária, conteúdo
programático e registros auditáveis;

3.6 Dados gerais do Estado, Distrito Federal e Municípios:
população, número de Municípios, produção pecuária
e cadeias produtivas;
Comentários:

4

Comprovação de estrutura e equipe compatíveis
com as atribuições

4.1 Recursos humanos: quadro de pessoal com cargos
e atribuições, lotação de pessoal com cópia das
respectivas portarias, escala de trabalho do corpo
técnico;
4.2 Estrutura física: instalações, mobiliário, equipamento
de informática;
4.3 Sistema de Informação (controles informatizados dos
registros de estabelecimentos, rótulos, supervisões
e demais atividades de inspeção)
4.4 Veículos o¿ciais e laboratórios (o¿ciais, institucionais
ou privados credenciados).
Comentários:
5

Observações gerais:

6

Conclusão:

* = informações opcionais
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