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VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

 

 
ANA LÚCIA CARRASCO MORESCHI  

 FISCAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA 

 GERENCIA DE INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL 

 

 

CURITIBA, 22/08/2018 

 



TUDO COMEÇOU.... 
 1909/1910: 1º CITAÇÃO OFICIAL NO BRASIL:    

               Diretoria de Industria Animal  - “ Serviço de Veterinária”                                 

 1914: 1º GUERRA MUNDIAL DEMANDOU AS PRIMEIRAS EXPORTAÇÕES 
DE CARNES  

 

 1950: MARCO REGULATÓRIO: LEI FEDERAL 1.283/50 QUE TORNOU 
OBRIGATÓRIA A INSPEÇÃO SANITÁRIA DE P.O.A. NO BRASIL (*1971) 

 1952: REGULAMENTADA PELO DECRETO FEDERAL 30.691/52 RIISPOA: 
CÓDIGO  HIGIÊNICO SANITÁRIO E TECNOLÓGICO DE CARNES, AVES, 
LEITE, PESCADOS, OVOS, MEL E DERIVADOS.*(Decreto Federal 9013/2017) 

 DIPOA/MAPA - SERVIÇO DE INSPEÇÃO FEDERAL (SIF) 



ONDE ESTAMOS? 

 COM A LEI FEDERAL 7889/89 , HOUVE A DESCENTRALIZAÇÃO 
DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO (*1971), COM 3 NÍVEIS DE 
INSPEÇÃO, DEPENDENDO DA ABRANGÊNCIA DA ÁREA DE 
COMERCIALIZAÇÃO: 

 

 SIM: Comércio municipal 

 

 SIE: LEI ESTADUAL 10.799/94 - Serviço de Inspeção do 
Paraná: SEAB/ADAPAR/SIP: Comércio intraestadual 

 

 SIF: MAPA/SIF: Comércio interestadual e exportações 



ETAPAS PARA A CONSTITUIÇÃO DE SERVIÇOS DE INSPEÇÃO: 
 

1. Aprovação do projeto de Lei para a criação do SIM: 
departamento da agricultura  (Lei Federal 
1283/50  -SIF e Lei Estadual 10.799/94- SIP) 

 
Lei 7889/89:  art: 4º: São competentes para realizar a fiscalização de que trata esta Lei: 

a) o Ministério da Agricultura, nos estabelecimentos mencionados nas alíneas a, b, c, d, e, e f, ( setor 

industrial/manipulação POA) 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 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  (nas casas atacadistas e nos estabelecimentos varejistas)do mesmo art. 3º."  

 

 



ETAPAS PARA A CONSTITUIÇÃO DE SERVIÇOS DE INSPEÇÃO 

2. Elaboração do Regulamento do SIM : 

(Decreto Federal 9013/2017 - SIF e Decreto 

Estadual 3005/00 - SIP) 

 

  Tem o objetivo de instituir as regras de execução , 
estabelecendo os procedimentos e as providências 
necessárias ao fiel cumprimento e aplicação da lei. 

 
NÃO BASTA TER A LEI DE CRIAÇÃO DO SERVIÇO!  



ETAPAS PARA A CONSTITUIÇÃO DE SERVIÇOS DE INSPEÇÃO 

3. Normas complementares, onde deverá constar o 
detalhamento operacional do serviço, bem como 
sistema de informações e registros (instruções 
normativas, portarias, etc...) que não foram previstas 
na regulamentação: 

 Alguns exemplos ADAPAR/SIP:   

• Portaria nº 243/2014  e POP PAC 002/2014 – Programas de autocontroles  

• Portaria n º211/2018 – Registros de Produtos 

• Portaria nº 223/2018 – Registros de estabelecimentos 

• Ordem de Serviço nº 09/2013  e POP PAC 01/2014: Coleta de amostras fiscais laboratoriais 

• Ordem de Serviço nº 011/2014: Processos administrativos de auto de infração 

• Ordem de Serviço nº 06/2014: Padrão de arquivamento de documentos  

• Etc... 

 



ETAPAS PARA A CONSTITUIÇÃO DE SERVIÇOS DE INSPEÇÃO 

4. Estruturação do SIM: 

 

• pelo menos 1 médico veterinário oficial  

• equipe  auxiliar de inspeção 

• administrativo 

• veículo 

• estrutura física: escritório local, informática, telefone, 
registros auditáveis 

• rede de laboratórios ( terceirizados) 

 



ETAPAS PARA A CONSTITUIÇÃO DE SERVIÇOS DE INSPEÇÃO 

5. Treinamento da equipe (capacitação) 

    Possibilidades junto a ADAPAR/SIP e MAPA/SIF 

 

 

6. Início de atividades 

                 Registro do 1º estabelecimento. 



QUAIS AS POSSIBILIDADES? 

 A LEI FEDERAL 9.712/98, ACRESCEU DISPOSITIVOS NA LEI DA 
POLÍTICA AGRÍCOLA, CRIANDO O SUASA: “SISTEMA 
UNIFICADO DE ATENÇÃO A SANIDADE AGROPECUÁRIA”, 
através do DECRETO FEDERAL 5.741/2006: 

 

-Vigilância e defesa sanitária vegetal 

-Vigilância e defesa sanitária animal 

-Inspeção e classificação de POV 

-Inspeção e classificação de POA- SISBI 

-Fiscalização de insumos agropecuários 

 
 



 

“SISTEMA BRASILEIRO DE INSPEÇÃO DE PRODUTOS 
DE ORIGEM ANIMAL” 

 

 Integrar as ações dos serviços de inspeção oficiais 

 Padronizar e harmonizar procedimentos de inspeção e 
fiscalização visando a garantia da inocuidade dos alimentos 

 Ampliar o âmbito de comercialização dos P.O.A. nas diversas 
escalas de produção 

 Compartilhar responsabilidades de saúde pública no país  * 

 



SERVIÇO DE INSPEÇÃO NO BRASIL 

                  “SERVIÇOS EQUIVALENTES” 



EQUIVALÊNCIA 

    É a capacidade de diferentes serviços   de inspeção 

e certificação atingirem objetivos comuns de 
proteção sanitária sem que necessariamente 
utilizem os mesmos procedimentos e ações.  



PERSPECTIVAS SISBI 

 Para solicitar adesão ao SISBI-POA, os municípios devem 
primeiro criar o seu Serviço de Inspeção individualmente, 
por meio de lei municipal e depois estruturar o serviço, 
individual ou em consórcio *.  

 

 INSTRUÇÃO NORMATIVA  MAPA 02/2009 E 036/2011 : 
define os procedimentos para adesão ao SISBI 

 

 Atualmente, a ADAPAR é responsável pela pré análise do 
pleito  de adesão solicitado pelos municípios  no Paraná, e 
realiza as auditorias de indicação/equivalência 

 

 



CONDIÇÕES PARA O RECONHECIMENTO DA EQUIVALÊNCIA  

 
1.  Pleito de reconhecimento da Equivalência  

2.  Programa de trabalho de inspeção e fiscalização: 

   Organograma do órgão; 

   Conjunto de legislações (lei e decreto que institui o SIM, e 
normas complementares, se for o caso); 

  Relação de estabelecimentos registrados no SIM (produtos 
registrados e dados de produção); 

  Programação das atividades de inspeção e fiscalização 
(frequencia, supervisão, análises laboratoriais, ações de combate  
a fruaude e às atividades clandestinas e educação sanitária); 

  Programa de treinamento do pessoal técnico (periodicidade, 
carga horária, conteúdo programático e registros auditáveis); 

  Dados gerais do Município (população, produção pecuária e 
cadeias produtivas). 



CONDIÇÕES PARA O RECONHECIMENTO DA EQUIVALÊNCIA  

 

3. Comprovação de estrutura e equipe compatíveis com as atribuições: 

  Recursos humanos (quadro de pessoal com cargos e atribuições, lotação 
de pessoal com cópia das respectivas portarias, escalas de trabalho); 

   Estrutura física (instalações, mobiliário, equipamentos de informática); 

   Sistema de informação (controles informatizados dos registros de 
estabelecimentos, projetos aprovados, dados de produção, dados 
nosográficos, rótulos, supervisões e demais atividades de inspeção); 

   Veículos oficiais e laboratórios (oficiais ou credenciados); 

 

 



CONDIÇÕES PARA O RECONHECIMENTO DA EQUIVALÊNCIA  

4.  Na auditoria de reconhecimento de equivalência, são verificados: 

 O sistema de protocolo de documentos 

 As legislações e registros auditáveis: análises de projetos, registros de 
estabelecimentos, alterações e cancelamentos, etc... 

 As legislações e registros auditáveis pertinentes as análises dos processos de 
registros de produtos, bem como formulações e rotulagens   (Lei Estadual 

16.531/2010) 

 Programas de análises laboratoriais fiscais MB e FQ e ações frente aos resultados 
não conformes 

 Registros de atividades de inspeção periódica e permanente, e supervisões  
internas previstas 

 Controles documentais auditáveis: autos de infração, relatórios de produção, 
dados nosograficos de abate, guias de trânsito, treinamentos e reuniões técnicas, 
etc... 

 Programas de educação sanitária, combate a fraude e clandestinos 



A ADESÃO PODE SER REALIZADA EM ETAPAS? 

 

SIM: O serviço interessado poderá priorizar a adesão por uma ou 
mais categorias de produto (carnes, mel, leite, peixes e ovos) 
de acordo com as características e interesses da região.  

 

NO ENTANTO, para inclusão de estabelecimentos de categoria 
não avaliada durante as auditorias de reconhecimento da 
equivalência, será necessária nova auditoria para aferição de 
eficiência e eficácia do Serviço de Inspeção com relação à 
nova categoria 



CONSTITUIÇÃO DE CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS 
 

 VANTAGEM: a estrutura do serviço (a equipe técnica de inspeção, 
veículo, computador, telefone e sala de trabalho) poderá ser a 
mesma para todos os municípios que fazem parte do consórcio, 
através do MUNICIPIO/COORDENAÇÃO SEDE. 

 

 BASE LEGAL  

LEI FEDERAL N° 11.107, DE 06 DE ABRIL DE 2005 

Dispõe sobre normas gerais para a União, os Estados, o Distrito Federal 
e os Municípios contratarem consórcios públicos para a realização de 
objetivos de interesse comum. 

DECRETO FEDERAL 6.107, DE 17 DE JANEIRO DE 2007 

Dispõe sobre normas gerais de contratação de consórcios públicos. 

 

 

 

 



PLEITO DE CONSÓRCIOS 

1. A legislação deve ser uniformizada pelos consorciados. 

2. O Programa de Trabalho deve conter as informações de todos os 
Serviços de Inspeção participantes e os respectivos estabelecimentos. 

3. A Programação das atividades de inspeção e fiscalização devem ser 
elaborados pela coordenação dos serviços de inspeção. 

4. Listagem dos médicos veterinários e auxiliares de inspeção cedidos 
pelos municípios e de auxiliares administrativos cedidos ou contratados. 

5. Quando compostos somente por municípios do mesmo estado, 
apresentam os documentos ao Estado correspondente: ADAPAR 

 



QUANDO O “SIM” FOR RECONHECIDO COMO EQUIVALENTE, 
TODOS OS SEUS ESTABELECIMENTOS SERÃO 

AUTOMATICAMENTE INTEGRANTES DO SISBI? 
 

NÃO: Os estabelecimentos interessados em aderir ao SISBI-POA, a fim 
de comercializarem seus produtos em todo o território nacional, 
devem apresentar os seguintes documentos ao Serviço de Inspeção 
no qual estão registrados: 

- Requerimento de adesão ao SISBI-POA; 

- Manual de Boas Práticas de Fabricação (incluindo os Programas de 
Autocontrole devidamente implantados); 

- Registro dos produtos; 

- Parecer Conclusivo de Laudo Técnico Sanitário para Adesão ao 
SISBI- POA (emitido pelo Serviço de Inspeção). 



DEPOIS DA ADESÃO.... 

 Serão realizadas auditorias anuais realizadas pela ADAPAR 
ou MAPA para verificação da permanência ou não do serviço 
no SISBI; 

 As auditorias são promovidas na sede do serviço com 
avaliação de documentos auditáveis, bem como, no 
acompanhamento dos servidores a campo, a fim de verificar 
as condições dos estabelecimentos, bem como as ações 
fiscais realizadas; 

 Emissão de relatório e conclusões (ações corretivas , 
suspensão). 



SIM /SISBI– Cascavel  

SIM - Marmeleiro 
CONSAD/SC 

SSSANTSA SANTO 
ANTÔNIO DA 
PLATINA 



EM ORGANIZAÇÃO... 

Consórcio Maringá e região 

Consórcio 

Japira e 

região 
Consórcio 

Pitanga e 

região 

Consórcio Querência e região 



AVANÇOS E VANTAGENS PARA O ESTADO DO PARANÁ 

 

• Reconhecimento do Serviço de Inspeção  – credibilidade; 

• Integração do Serviço de Inspeção Federal, Estadual e Municipal;  

• Ampliação do mercado consumidor dos estabelecimentos aderidos ; 

• Contribuição para a oferta de alimentos com qualidade e segurança aos 

consumidores; 

• Evolução econômica das cadeias produtivas das agroindústrias. 

 















 
Ana Lúcia Carrasco Moreschi 

GIPOA/Ulsa Guaratuba 

Fone: (41) 3472-1003 

moreschi@adapar.pr.gov.br 

 

 

 

 

 

 

....compartilhar responsabilidades de saúde pública.... 



SERVIÇO DE INSPEÇÃO 
ou   

 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 



TEMOS EM COMUM... 

1. SERVIDORES PÚBLICOS; 

2. PROMOVER E PROTEGER A SAÚDE DA POPULAÇÃO; 

3. ATIVIDADES DE INSPEÇÃO, FISCALIZAÇÃO E REGULAÇÃO DE ALIMENTOS; 

4. PODER DE POLÍCIA SANITÁRIA (administrativa); 

5. PROMOVER  A EDUCAÇÃO SANITÁRIA; 

6. ATENDER E “INVESTIGAR” DENÚNCIAS; 

7. Lei Federal 7889/89 POA:  - indústria(agricultura/inspeção)  

                                                          - varejo ( saúde/vigilância) 



RESPONSABILIDADES 

AS 
MARGENS 

DA LEI 

Prefeituras 

SIM 

VISA 

Estado 

SESA 

MINISTÉRIO 
PÚBLICO 

Estado 

ADAPAR 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ana Lúcia Carrasco Moreschi 
GIPOA/Ulsa Guaratuba 
Fone: (41) 3472-1003 

moreschi@adapar.pr.gov.br 
 

Gerente GIPOA: Carlos Henrique Siqueira Amaral 
csamaral@adapar.pr.gov.br 

(43) 3525-7724 
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