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Memorando-Circular nº 7/2019/DIPOA/SDA/MAPA

Brasília, 04 de abril de 2019.

Ao(À) Sr(a).:
Aos chefes dos SIPOAs
  

Assunto: Orientações sobre os procedimentos a serem adotados pela Inspeção Federal
quanto ao desembarque de matérias-primas da pesca extrativa. Cancela e substitui os
Memorandos-Circulares nº 46/2018/DIPOA/MAPA/SDA/MAPA, de 04/06/2018,
nº 66/2018/DIPOA/MAPA/SDA/MAPA, de 01/08/2018 e  nº 97/2018/DIPOA/SDA/MAPA, de
17/12/2018.

 

Prezados Chefes de SIPOAs,

 

Este Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal DIPOA/SDA/MAPA, no
uso das atribuições conferidas pelo Decreto n° 9.667, de 02 de janeiro de 2019, e Portaria MAPA n°
562, de 11 de abril de 2018; considerando o disposto no art. 5º, nos incisos II e III do art. 6º, no art. 8º,
no inciso XIX do art. 10, nos incisos IV, VI, VII, X, XII, XIII, XIV e XV do art. 12, no art. 19, nos incisos V e
XVIII do art. 42, no art. 44, no art. 64, no inciso XII do art. 73, no art. 74, no art. 75, no art. 76, no art.
78, no art. 81, no art. 483, no art. 494, nos incisos IV, XI, XVIII, XXI, XXII, XXVII do art. 496 e no inciso XV
do art. 497 do Decreto nº 9.013, de 29 de março de 2017 [1], e na Instrução Norma va
Interministerial nº 04, de 30 de maio de 2014, ESTABELECE os seguintes procedimentos a serem
adotados pela Inspeção Federal quanto ao desembarque de matérias-primas da pesca extrativa:

 

1. Para desembarque de matéria-prima em trapiches que fazem parte de
estabelecimentos de pescado com registro no SIF/MAPA, os procedimentos a serem executados
pela Inspeção Federal quando do atendimento do disposto na Norma Interna DIPOA/SDA nº 01,
de 08 de março de 2017, devem prever:

1.1. Verificação do atendimento às determinações dispostas nos art. 42 e art. 44 do
Decreto 9.013/2017, nos parâmetros descritos ao final deste Memorando Circular;

1.2. Verificação da documentação que acompanha a matéria prima: Nota Fiscal do
produtor, onde deve constar o número de inscrição regular no Registro Geral da A vidade Pesqueira -
RGP, na respec va categoria, assim como o número de iden ficação de registro junto aos Serviços de
Inspeção Federal de des no, conforme estabelecido pela Instrução Norma va Interministerial nº
04/2014; 
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1.3. Verificação de demais documentações de comprovação da rastreabilidade:
cadastro atualizado de fornecedores, onde deve constar o cadastro dos produtores e respec vas
embarcações.

 

2. Para desembarque de matéria-prima em locais que não fazem parte de
estabelecimentos de pescado com registro no SIF/MAPA, os procedimentos a serem executados
pela Inspeção Federal quando do atendimento do disposto na Norma Interna DIPOA/SDA nº 01,
de 08 de março de 2017, devem prever:

2.1. Verificação da documentação que acompanha a matéria prima: Nota Fiscal do
produtor, onde deve constar o número de inscrição regular no Registro Geral da A vidade Pesqueira -
RGP, na respec va categoria, assim como o número de iden ficação de registro junto aos Serviços de
Inspeção federal de des no, conforme estabelecido pela Instrução Norma va Interministerial nº
04/2014;

2.2. Verificação de demais documentações de comprovação da rastreabilidade:
cadastro atualizado dos fornecedores, onde deve constar o cadastro dos produtores e respec vas
embarcações, assim como os locais de desembarque e, quando couber, os respec vos alvarás de
funcionamento desses locais;

2.2.1. Os alvarás de funcionamento de que trata o item 2.2 referem-se a documento(s)
emi do(s) por órgão competente do Serviço Nacional de Vigilância Sanitária (Vigilância Sanitária
Municipal) em decorrência da necessidade de que haja estrutura fiscalizada por órgão competente,
que permita que sejam realizadas as operações citadas no item 2.3;

2.2.2. Poderão ocorrer situações em que os locais de desembarque estejam registrados
junto ao Serviço de Inspeção Estadual (SIE) ou Serviço de Inspeção Municipal (SIM). Nestes casos, não
se aplicará o disposto no art. 78 do Decreto 9.013, de 29/03/2017, por se tratarem de locais cujas
a vidades ainda se enquadram nos aspectos da produção primária e onde haverá manipulação
mínima para fins de posterior transporte a estabelecimento registrado no SIF, conforme o item 2.3
deste Memorando Circular. 

2.3. Na verificação oficial das a vidades de recepção e inspeção do pescado, a Inspeção
Oficial deverá avaliar se há indícios ou evidências de que os produtos tenham sido previamente
processados no(s) local(is) de desembarque, visto que as operações que podem ser realizadas sobre o
pescado recebido nestas instalações são: lavagem superficial (u lizando-se de água potável) para
auxílio à classificação, classificação, reacondicionamento (em caixas de transporte) e a adição de gelo
(conservação);

2.4. O pescado recebido em condições que não atendam ao disposto nos itens
anteriores deverão ser tratados em consonância com o art. 497, inciso XV, do Decreto nº 9.013, de
2017. 

 

Considerando que o presente documento trata de harmonização de procedimentos de
fiscalização de disposi vos previstos em legislação, solicitamos que o Serviço de Inspeção Federal
local cien fique os estabelecimentos dos parâmetros de avaliação de programas de autocontrole dos
estabelecimentos, os quais deverão ser verificados a partir de 01/06/2019 pela Inspeção Federal.

O presente O cio-Circular cancela e subs tui o(s) seguinte(s)
documento(s): Memorando-Circular nº 46/2018/DIPOA/MAPA/SDA/MAPA, de
04/06/2018; Memorando-Circular nº 66/2018/DIPOA/MAPA/SDA/MAPA, de 01/08/2018; e
Memorando-Circular nº 97/2018/DIPOA/SDA/MAPA, de 17/12/2018.
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Atenciosamente,

 
[1] Decreto nº 9.013, de 2017:

 

Art. 5º  Ficam sujeitos à inspeção e à fiscalização previstas neste Decreto os animais
destinados ao abate, a carne e seus derivados, o pescado e seus derivados, os ovos e seus derivados, o
leite e seus derivados e os produtos de abelhas e seus derivados, comes veis e não comes veis, com
adição ou não de produtos vegetais.

Parágrafo único.  A inspeção e a fiscalização a que se refere este ar go abrangem, sob
o ponto de vista industrial e sanitário, a inspeção ante mortem e post mortem dos animais, a
recepção, a manipulação, o beneficiamento, a industrialização, o fracionamento, a conservação, o
acondicionamento, a embalagem, a rotulagem, o armazenamento, a expedição e o trânsito de
quaisquer matérias-primas e produtos de origem animal.

 

Art. 6º  A inspeção e a fiscalização de que trata este Decreto serão realizadas:

(...)

II - nos estabelecimentos que recebam as diferentes espécies de animais previstas neste
Decreto para abate ou industrialização;

III - nos estabelecimentos que recebam o pescado e seus derivados para
manipulação, distribuição ou industrialização;

(...)

 

Art. 8º  Para os fins deste Decreto, entende-se por estabelecimento de produtos de
origem animal, sob inspeção federal, qualquer instalação industrial na qual sejam aba dos ou
industrializados animais produtores de carnes e onde sejam ob dos, recebidos, manipulados,
beneficiados, industrializados, fracionados, conservados, armazenados, acondicionados, embalados,
rotulados ou expedidos, com finalidade industrial ou comercial, a carne e seus derivados, o pescado e
seus derivados, os ovos e seus derivados, o leite e seus derivados ou os produtos de abelhas e seus
derivados incluídos os estabelecimentos agroindustriais de pequeno porte de produtos de origem
animal conforme dispõe a Lei nº 8.171, de 1991, e suas normas regulamentadoras.

(...)

 

Art. 10.  Para os fins deste Decreto, são adotados os seguintes conceitos:

(...)

XIX - rastreabilidade - é a capacidade de iden ficar a origem e seguir a
movimentação de um produto de origem animal durante as etapas de produção, distribuição e
comercialização e das matérias-primas, dos ingredientes e dos insumos u lizados em sua
fabricação;

(...)

 

Art. 12.  A inspeção e a fiscalização industrial e sanitária de produtos de origem
animal abrangem, entre outros, os seguintes procedimentos:
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(...)

IV - verificação dos programas de autocontrole dos estabelecimentos;

(...)

VI - coleta de amostras para análises fiscais e avaliação dos resultados de análises
sicas, microbiológicas, sico-químicas, de biologia molecular, histológicas e demais que se fizerem

necessárias à verificação da conformidade dos processos produ vos ou dos produtos de origem
animal, podendo abranger também aqueles existentes nos mercados de consumo;

VII - avaliação das informações inerentes à produção primária com implicações na
saúde animal e na saúde pública ou das informações que façam parte de acordos internacionais com
os países importadores;

(...)

X - fases de obtenção, recebimento, manipulação, beneficiamento, industrialização,
fracionamento, conservação, armazenagem, acondicionamento, embalagem, rotulagem,
expedição e transporte de todos os produtos, comes veis e não comes veis, e suas matérias-
primas, com adição ou não de vegetais;

(...)

XII - verificação das matérias-primas e dos produtos em trânsito nos portos, nos
aeroportos, nos postos de fronteira, nas aduanas especiais e nos recintos especiais de despacho
aduaneiro de exportação;

XIII - verificação dos meios de transporte de animais vivos e produtos derivados e
suas matérias-primas destinados à alimentação humana;

XIV - controle de resíduos e contaminantes em produtos de origem animal;

XV - controles de rastreabilidade dos animais, das matérias-primas, dos insumos,
dos ingredientes e dos produtos ao longo da cadeia produtiva;

(...)

 

Art. 19.  Os estabelecimentos de pescado e derivados são classificados em:

I - barco-fábrica;

II - abatedouro frigorífico de pescado;

III - unidade de beneficiamento de pescado e produtos de pescado; e

IV - estação depuradora de moluscos bivalves.

§ 1º  Para os fins deste Decreto, entende-se por barco-fábrica a embarcação de pesca
des nada à captura ou à recepção, à lavagem, à manipulação, ao acondicionamento, à rotulagem, à
armazenagem e à expedição de pescado e produtos de pescado, dotada de instalações de frio
industrial, podendo realizar a industrialização de produtos comes veis e o recebimento, a
manipulação, a industrialização, o acondicionamento, a rotulagem, a armazenagem e a expedição de
produtos não comestíveis.

§ 2º  Para os fins deste Decreto, entende-se por abatedouro frigorífico de pescado o
estabelecimento des nado ao abate de pescado, recepção, lavagem, manipulação,
acondicionamento, rotulagem, armazenagem e expedição dos produtos oriundos do abate, podendo
realizar recebimento, manipulação, industrialização, acondicionamento, rotulagem, armazenagem e
expedição de produtos comestíveis e não comestíveis.

§ 3º  Para os fins deste Decreto, entende-se por unidade de beneficiamento de
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§ 3º  Para os fins deste Decreto, entende-se por unidade de beneficiamento de
pescado e produtos de pescado o estabelecimento des nado à recepção, à lavagem do pescado
recebido da produção primária, à manipulação, ao acondicionamento, à rotulagem, à
armazenagem e à expedição de pescado e de produtos de pescado, podendo realizar também sua
industrialização e o recebimento, a manipulação, a industrialização, o acondicionamento, a
rotulagem, a armazenagem e a expedição de produtos não comestíveis.

§ 4º  Para os fins deste Decreto, entende-se por estação depuradora de moluscos
bivalves o estabelecimento des nado à recepção, à depuração, ao acondicionamento, à rotulagem, à
armazenagem e à expedição de moluscos bivalves.

(...)

 

Art. 42.  O estabelecimento de produtos de origem animal deve dispor das seguintes
condições básicas e comuns, respeitadas as par cularidades tecnológicas cabíveis, sem prejuízo de
outros critérios estabelecidos em normas complementares:

(...)

V - dependências e instalações compa veis com a finalidade do estabelecimento e
apropriadas para obtenção, recepção, manipulação, beneficiamento, industrialização, fracionamento,
conservação, acondicionamento, embalagem, rotulagem, armazenamento ou expedição de matérias-
primas e produtos comestíveis ou não comestíveis;

(...)

XVIII - equipamentos ou instrumentos de controle de processo de fabricação calibrados
e aferidos e considerados necessários para o controle técnico e sanitário da produção;

(...)

 

Art. 44.  Os estabelecimentos de pescado e derivados, respeitadas as par cularidades
tecnológicas cabíveis, também devem dispor de:

I - cobertura que permita a proteção do pescado durante as operações de descarga nos
estabelecimentos que possuam cais ou trapiche;

(...)

 

Art. 64.  As matérias-primas, os insumos e os produtos devem ser man dos em
condições que previnam contaminações durante todas as etapas de elaboração, desde a recepção até
a expedição, incluído o transporte.

(...)

 

Art. 73.  Os responsáveis pelos estabelecimentos ficam obrigados a:

(...)

XII - manter registros auditáveis da recepção de animais, matérias-primas e insumos,
especificando procedência, quan dade e qualidade, controles do processo de fabricação,
produtos fabricados, estoque, expedição e destino;

(...)
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Art. 74.  Os estabelecimentos devem dispor de programas de autocontrole
desenvolvidos, implantados, man dos, monitorados e verificados por eles mesmos, contendo registros
sistema zados e auditáveis que comprovem o atendimento aos requisitos higiênico-sanitários e
tecnológicos estabelecidos neste Decreto e em normas complementares, com vistas a assegurar a
inocuidade, a iden dade, a qualidade e a integridade dos seus produtos, desde a obtenção e a
recepção da matéria-prima, dos ingredientes e dos insumos, até a expedição destes.

(...)

 

Art. 75.  Os estabelecimentos devem dispor de mecanismos de controle para
assegurar a rastreabilidade das matérias-primas e dos produtos, com disponibilidade de
informações de toda a cadeia produ va, em consonância com este Decreto e com as normas
complementares.

(...)

 

Art. 76.  Os estabelecimentos devem apresentar toda documentação solicitada pelo
SIF, seja de natureza fiscal ou analí ca, e, ainda, registros de controle de recepção, estoque,
produção, expedição ou quaisquer outros necessários às atividades de inspeção e fiscalização.

 

Art. 78.  Os estabelecimentos sob SIF não podem receber produto de origem animal
des nado ao consumo humano que não esteja claramente iden ficado como oriundo de outro
estabelecimento sob SIF.

§ 1º  É permi da a entrada de matérias-primas e produtos de origem animal
procedentes de estabelecimentos registrados em outros âmbitos de inspeção, desde que haja
reconhecimento da equivalência deste serviço de inspeção pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento e o estabelecimento conste no cadastro geral do Sistema Brasileiro de Inspeção dos
Produtos de Origem Animal.

(...)

 

Art. 81.  Os estabelecimentos só podem expor à venda e distribuir produtos que:

I - não representem risco à saúde pública;

II - não tenham sido alterados ou fraudados; e

III - tenham assegurada a rastreabilidade nas fases de obtenção, recepção,
fabricação e de expedição.

Parágrafo único.  Os estabelecimentos adotarão todas as providências necessárias para
o recolhimento de lotes de produtos que representem risco à saúde pública ou que tenham sido
alterados ou fraudados.

 

Art. 483.  O trânsito de matérias-primas e de produtos de origem animal deve ser
realizado por meio de transporte apropriado, de modo a garan r a manutenção de sua integridade e
a permitir sua conservação.

§ 1º  Os veículos, os contentores ou os compar mentos devem ser higienizados e
desinfetados antes e após o transporte.

§ 2º  Os veículos, os contentores ou os compar mentos u lizados para o transporte de
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matérias-primas e de produtos frigorificados devem dispor de isolamento térmico e, quando
necessário, de equipamento gerador de frio, além de instrumento de controle de temperatura, em
atendimento ao disposto em normas complementares.

§ 3º  É proibido o transporte de pescado fresco a granel, com exceção das espécies de
grande tamanho, conforme critérios definidos pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento.

 

Art. 494.  Serão responsabilizadas pela infração às disposições deste Decreto, para
efeito da aplicação das penalidades nele previstas, as pessoas físicas ou jurídicas:

I - fornecedoras de matérias-primas ou de produtos de origem animal, desde a
origem até o recebimento nos estabelecimentos registrados ou relacionados no Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento;

II - proprietárias, locatárias ou arrendatárias de estabelecimentos registrados ou
relacionados no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento onde forem recebidos,
manipulados, beneficiados, processados, fracionados, industrializados, conservados, acondicionados,
rotulados, armazenados, distribuídos ou expedidos matérias-primas ou produtos de origem animal;

III - que expedirem ou transportarem matérias-primas ou produtos de origem
animal; e

IV - importadoras e exportadoras de matérias-primas ou de produtos de origem animal.

Parágrafo único.  A responsabilidade a que se refere o caput abrange as infrações
come das por quaisquer empregados ou prepostos das pessoas sicas ou jurídicas que exerçam
atividades industriais e comerciais de produtos de origem animal ou de matérias-primas.

 

Art. 496.  Constituem infrações ao disposto neste Decreto, além de outras previstas:

(...)

IV - expedir matérias-primas, ingredientes, produtos ou embalagens em condições
inadequadas;

(...)

XI - receber, u lizar, transportar, armazenar ou expedir matéria-prima, ingrediente ou
produto desprovido da comprovação de sua procedência;

(...)

XVIII - prestar ou apresentar informações, declarações ou documentos falsos ou
inexatos perante o órgão fiscalizador, referentes à quan dade, à qualidade e à procedência das
matérias-primas, dos ingredientes e dos produtos ou sonegar qualquer informação que, direta ou
indiretamente, interesse ao Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal e ao
consumidor;

(...)

XXI - alterar ou fraudar qualquer matéria-prima, ingrediente ou produto de origem
animal;

XXII - simular a legalidade de matérias-primas, de ingredientes ou de produtos de
origem desconhecida;

XXVII - produzir ou expedir, para fins comes veis, produtos que sejam impróprios ao
consumo humano;
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(...)

 

Art. 497.  Consideram-se impróprios para o consumo humano, na forma em que se
apresentam, no todo ou em parte, as matérias-primas ou os produtos de origem animal que:

(...)

XV - não possuam procedência conhecida;

(...)

 

Documento assinado eletronicamente por ANA LUCIA DE PAULA VIANA, Diretor(a) do
Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal, em 04/04/2019, às 19:03,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8
de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sistemas.agricultura.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
6943717 e o código CRC 1D8B7B06.

Referência: Processo nº 21000.019338/2018-42 SEI nº 6943717
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