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MINISTÉRIO 
 

PÚBLICO: 
 Fundamentos 

 
Jurídicos 

 
para 

 atuação: 

1. Artigos 5º, XXXII; 127; 129, II e 
III; 170,V; 196, 197, 200 da 
Constituição Federal.

2. Lei 7.347/85 (Ação Civil        
Pública) e Lei 8.078/90 
(Código de Proteção e 
Defesa do Consumidor)



EMBASAMENTO LEGAL
Lei Federal N.º 1.283, de 18/12/1950 

Lei Federal N.º 7.889, 23/11/1989

3 – Sec. Agr. Muni: Com. municipal

2 – ADEPARÁ(PARÁ): Com. 
Intermunicipal

1 – MAPA: Com. Interestadual ou 
Internacional

COMPETÊNCIA



Planejar, coordenar e executar a Política de Defesa 
Agropecuária com a finalidade de promover a 
fiscalização, a inspeção e a execução das atividades de 
Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem 
Animal(POA) e seus Derivados;

ATRIBUIÇÕES DO SERVIÇO 
DE INSPEÇÃO - SI

Registrar e credenciar estabelecimentos que realizem as 
atividades de : produção,  beneficiamento, 
armazenamento e comercialização de POA  e seus 
derivados;

Inspecionar, fiscalizar e controlar aspectos tecnológicos,  
higiênicos e sanitário dos estabelecimentos  de POA.



ATRIBUIÇÕES DO SERVIÇO 
DE INSPEÇÃO - SI 

Orientar produtores e analisar projetos;

Vistoria de terrenos;

Vistoria de 
construção.



ATRIBUIÇÕES DO SI

Registro de Empresa;

Vistoria de Estabelecimento Pré-existente 
(reforma);

Registro de Rótulos de Produtos.



ATRIBUIÇÕES DO SI

Coleta de Material (amostras) para análises 
laboratoriais;

Desenvolver campanhas de educação sanitária, 
visando a conscientização dos consumidores;



COMPROMISSO COM A SAÚDE PUBLICA





ATRIBUIÇÕES DO SIEATRIBUIÇÕES DO SI

COMBATER A ATIVIDADE CLANDESTINA 

MINISTÉRIO PÚBLICO;
MAPA;
INSPEÇÃO ESTADUAL;
PROCON;
POLICIA CIVIL E MILITAR;
SEFA;
SEMA.



PENALIDADES APLICADAS

ADMINISTRATIVAS

CÍVEIS

CRIMINAIS



PREJUIZOS DA ATIVIDADE CLANDESTINA

Concorrência desleal com os estabelecimentos 
registrados;

Ocorrência de ZOONOSES;

Estimula o roubo de gado, Sonegação de taxas e  
impostos;

Baixo investimento nas instalações, Baixo custo de 
operação;

Desinformação do consumidor;

Falência da industria organizada;

Danos ao meio ambiente;

Gastos públicos com internações e procedimentos 
médicos.



INSPEÇÃO DE CARNE



INSENSIBILIZAÇÃO



Aspecto Geral da Sala de Matança





EVISCERAÇÃO





TRATAMENTO DAS VISCERAS



ACONDICIONAMENTO



DANOS AO MEIO AMBIENTE



TRANSPORTE



TRASNSPORTE



PORTARIA 304  22/04/96

Os estabelecimentos de abate de bovinos, 
bubalinos e suínos, somente poderão entregar 
carnes e miúdos, para comercialização, com 
temperatura de até 7 (sete) graus centígrados.

As carnes de bovinos e bubalinos, somente 
poderão ser distribuídas em cortes padronizados, 
devidamente embaladas e identificadas.



A estocagem e a entrega nos entrepostos e nos 
estabelecimentos varejistas devem observar 
condições tais que garantam a manutenção em 
temperatura não superior a sete graus 
centígrados, no centro da musculatura da peça.

Todos os cortes deverão ser apresentados à 
comercialização contendo, as marcas e 
Carimbos oficiais com a rotulagem de 
identificação.



DOENÇAS TRANSMITIDAS PELA 
CARNE 



TUBERCULOSE PULMONAR



TUBERCULOSE



TUBERCULOSE MILIAR



URONEFROSE



CISTICERCOSE



BRUCELOSE



INSPEÇÃO DE PESCADO



DEFINIÇÃO

Art. 438 – Pescado: Peixes, crustáceos, moluscos, anfíbios, 
quelônios, mamíferos de água doce ou salgada e  
cefalópodes usados na alimentação humana. 











BENEFICIAMENTO



BENEFICIAMENTO



HIGIENE DAS INSTALAÇÕES



EMBALAGEM



CONGELAMENTO



UTENSÍLIOS



HIGIENE DOS MANIPULADORES



HIGIENE DAS INSTALAÇÕES



ENFERMIDADES TRANSMITIDAS POR 
 PESCADO

Infecções e intoxicação bacteriana:
-Salmonela;
-Vibrio parahaemolyticus;
-Staphyloccus aureus;
-Coliformes totais (35°);
-Coliformes fecais (45°).

Vírus:
-Hepatite A.

Parasitoses





MINISTÉRIO PÚBLICO: INSTRUMENTOS 
JURÍDICOS

INQUÉRITO CIVIL: REUNIÕES, 
RECOMENDAÇÕES, TERMOS DE AJUSTAMENTO 
DE CONDUTA  - TAC

AÇÃO CIVIL PÚBLICA



““

OBRIGADoOBRIGADo
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