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POA – Competências: agricultura - saúde

Início no país: Lei nº 7.889/89 > Lei nº 1.250/50

Em 1989: Descentralização serviço de inspeção

Competências no abate e produção

Sistema agricultura: União – Estados – Municípios

Competências no comércio varejista

Sistema saúde



SERVIÇO DE INSPEÇÃO PARANÁ

Início no Paraná: Lei 10.799/94 > Lei nº 16.531/2010

Regulamenta os serviços de POA e exigências

Em 1988: Constituição do Grupo – SIP 

(saúde/agricultura) - contratação dos médicos 

veterinários e auxiliares (saúde)

Em 1988 e 1990: SUS – descentralização



Década 90: Criação dos SIMs e abatedouros municipais

SIM: secretarias de saúde

Agriculturas municipais: inexistentes ou precários



Nota técnica Sesa n°07/13 – inspeção/fiscalização em abatedouro

 Incompetência da saúde – SIM

 Orienta mudanças de leis municipais

Em 24/01/2014 – Nota técnica licença sanitária em estabelecimentos

POAs

 Evitar duplicidade - saúde/agricultura

 Saúde: não inspeção na atividade principal (abate/produção)

 Inspeção em atividades acessórias (cozinhas, refeitórios,

ambulatórios, ambiental, etc.)



Implantação do SIM e o trabalho de fiscalização em

conjunto com a vigilância sanitária

 O papel do médico veterinário e a vigilância sanitária

 Fiscalização - poder de polícia



Única razão – existência da VISA: RISCO SANITÁRIO

PREVENÇÃO/PROTEÇÃO À SAÚDE



Portaria MS nº 1.565/MS/GM, de 26/08/1994.

Define o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária e sua abrangência, esclarece

a competência das três esferas de governo e estabelece as bases para a

descentralização da execução de serviços e ações de vigilância em saúde no

âmbito do Sistema Único de Saúde.

“Art. 7º Uma vez esgotada a eficácia das ações orientadoras,

preventivas e persuasivas, o exercício do poder de polícia
administrativa se efetivará, no campo da vigilância sanitária, sob o enfoque do

poder de autoridade derivado da lei.”



Ato administrativo:

a) Competência: órgão VISA (lei) e agente público (concurso

público/estatutário)

b) Finalidade: interesse público

c) Forma: Lei

d) Motivo e objeto: Risco sanitário



Conceito de Poder de Polícia

Art. 78 do Código Tributário Nacional

Considera-se poder de polícia a atividade da administração pública 

que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula 

a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público 

concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à 

disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades 

econômicas dependentes de concessão ou autorização do Poder 

Público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos 

direitos individuais ou coletivos



PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

 Legalidade: LEI

 Moralidade 

LEI 8.429/1992. IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA

I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso

daquele previsto, na regra de competência;

II - retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício;

 Penas

Perda dos bens, ressarcimento, perda da função pública, suspensão 

dos direitos políticos de oito a dez anos, pagamento de multa.



Competência SUS/SNVS

 Deliberação CIB PR n° 177/17 – elencos 1 – 2 – 3 – pactuação

Regra geral: ações básica - município 

 Competência complementar – faz parte

 Competência suplementar – faz tudo

 Financiamento: Federal – estadual (Vigiasus)



PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO – processo trabalho

1ª. Licença sanitária

2ª. Inspeção – medidas e processo administrativo sanitário

3ª. Planos - Projetos - programas



1)  LICENÇA SANITÁRIA

RDC Anvisa Nº 153, 26/04/2017 – licença sanitária

Diretrizes nacionais

Classificação de risco

 Racionalização – simplificação – harmonização

 Integração

 Eliminação duplicidade

 Forma eletrônica

 Redução de tempo

 Prazo de validade

 Suplementação municipal



LICENÇA SANITÁRIA

Classificação risco – estabelecimentos

I – alto risco: inspeção prévia

II – baixo risco: facultativo inspeção prévia

III – risco/perguntas?

 Se positivo - alto ou 

 Se negativo - baixo risco



Instrução normativa Anvisa n. 16, 26/04/17

 Lista de alto risco – anexo I 

 Lista de baixo risco – anexo II

 Lista de estabelecimentos/perguntas – anexo IV

 lista perguntas – anexo V



Relação das atividades da CNAE de baixo risco

4634-6/01 – Comércio atacadista de carnes bovinas e 

suínas e derivados

4634-6/99 – Comércio atacadista de carnes atacadista 

de carnes e derivados de outros animais

4722-9/01 – Comércio varejista de carnes – açougue

5611-2/11 – Restaurantes e similares



NOTA TÉCNICA N.°14/2014 – licença sanitária em

estabelecimentos POAs – registro no serviço inspeção

 Evitar duplicidade - saúde/agricultura

 Saúde: não inspeciona atividade principal (abate/produção)

 Inspeção atividades acessórias (cozinhas, refeitórios,

ambulatórios, ambiental, etc.)

NOTA TÉCNICA SESA N.°4/2018 – Emissão de licença sanitária

 Declaração de dispensa de licença sanitária ou

 Lei municipal



2) INSPEÇÃO – Estabelecimentos comerciais

1° Regra geral

 Sem norma específica – CSE – RDC/Portarias - boas práticas

2° Regra específica

 Resolução 465/2013: transporte alimentos

 Resolução 469/2016: fracionamento e embalagem poa em 

autosserviço (varejista)

 Lei municipal



MEDIDAS 

E

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANITÁRIO



APLICAÇÕES/FINALIDADES

discricionariedade



MEDIDAS CAUTELARES: coleta 

fiscal – apreensão – interdição.

TERMO INTIMAÇÃO: fazer algo

1) - AUTO DE INFRAÇÃO

2) - Montagem do processo e 

encaminhamento a  chefia

3) – PROVAS – antecedentes –

perícias – fotos

4) – DILIGÊNCIAS

5) – DECISÕES PROVISÓRIAS:  

interdição –desinterdição

6) – DEFESA

7) – RELATÓRIO de instrução

8) – Organização do processo

9) – JULGAMENTO E DECISÃO 1ª 

INSTÂNCIA

10) – Procedimentos administrativos 

de execução:  aplicação de 

penalidades – avisos     (intimação)

11) – Encerramento do processo

PROCEDIMENTOS 

PRÉVIOS

INSTAURAÇÃO

INSTRUÇÃO

JULGAMENTO 

E DECISÃO

PROCESSO 

ADMINISTRATIVO  

FASES

FASES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO

MEDIDAS CAUTELARES: 

coleta fiscal – apreensão –

interdição.



Procedimentos prévios



Auto de infração



Descrição dos fatos no auto de infração



Conceito: registro das circunstâncias dos fatos que configura violação a 

norma sanitária.



MEDIDA CAUTELAR

Conceito: São procedimentos com caráter de urgência que tem a finalidade 

de afastar o risco sanitário iminente ou dano e se assegurar que a saúde 

coletiva ou individual seja preservada



JURIS risco iminente



ALCANCE DAS MEDIDAS CAUTELARES



Interdição cautelar do § 5º do artigo 547 do Decreto 5.711/02

1. Aplicação: produtos e equipamentos

2. Finalidade: testes, perícia, correção irregularidade

3. Prazo máximo: 180 dias

4. Dilação: se os testes for demorar mais



MEDIDA CAUTELAR INUTILIZAÇÃO

• Produto visivelmente alterado – organolépticos

• Com concordância do proprietário

• Perícia – discordância

• Produtos “clandestinos” – vencidos?



FATO

IRREGULAR

INFRAÇÃO

SANITÁRIA

ÉTICA

PROFISSIONAL

ESTABELECIMENTO

PESSOA FISICA 

OU JURÍDICA

PROPRIETÁRIO

GERENTE

RESP. TÉCNICO

R. T. 

VISA M. P. 
CONSELHO

CLASSE

CRIME saúde pública

CRIME relações consumo



3) Planos – planejamento estratégico

 Invenção – criatividade 

 Problema – RISCO SANITÁRIO

 Programa alimento rastreado

 Empreendimento familiar rural

 Programa de análise de agrotóxicos em alimentos 

do Paraná – PARA

 Autosserviço

 (...) municípios
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