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SUASA

☞ O SUASA respeitará as características específicas
regionais de produtos e das diferentes escalas de
produção, incluindo a agroindústria de pequeno porte (até
250 m² de área útil).
☞ Os SIM’s e SIE’s poderão editar normas específicas
relativas às condições gerais das instalações,
equipamentos e práticas operacionais para a agroindústria
de pequeno porte (simplificação de instalações e
equipamentos, pasteurização lenta, queijo de leite cru, RT
não obrigatório, simplificação do registro etc.)
☞Dispensa registro para autoconsumo; regulamentação
para venda direta e processamento artesanal.

SUASA: IN N° 16/2015 E IN N° 5/2017
☞ Simplifica o processo de registro da agroindústria
de pequeno porte.

☞ Agroindústria de pequeno porte pode ser
multifuncional, incluindo as instalações e os
equipamentos;
☞ Diminuição de exigências em instalações para a
agroindústria de pequeno porte.

2. SELO ARTE
i) Legislação:
- Lei n° 13.680, de 14 de junho de 2018: Altera a Lei nº
1.283/1950, para dispor sobre o processo de
fiscalização de produtos alimentícios de origem animal
produzidos de forma artesanal.
- Decreto n° 9.918, de 18 de julho de 2019: Regulamenta
o art. 10-A da Lei nº 1.283, de 18 de dezembro de
1950, que dispõe sobre o processo de fiscalização de
produtos alimentícios de origem animal produzidos de
forma artesanal.

2. SELO ARTE
ii) Aspectos gerais:
- O Selo Arte é uma forma de identificar os produtos artesanais,
de origem animal - Não é um serviço, ou um selo de inspeção.
- Os produtos com o Selo Arte podem ser comercializados em todo
o Brasil.

- Conceito:
produtos comestíveis elaborados com predominância de
matérias-primas de produção própria ou de origem
determinada; técnicas predominantemente manuais, onde o
indivíduo detenha domínio integral do processo produtivo; com
controle do serviço de inspeção oficial; produto final é
individualizado, genuíno e mantém a singularidade e as
características tradicionais, culturais ou regionais do produto.

- Exigências para o Selo ARTE serão simplificadas e
adequadas às dimensões e à finalidade do
empreendimento.
- Concessão de Selo ARTE é de competência dos órgãos de
agricultura estaduais e DF - reconhece e caracteriza o tipo
de produto alimentício artesanal.
- A inspeção sanitária de estabelecimentos de produtos
artesanais é de responsabilidade do serviço de inspeção
oficial. Ou seja, devem estar registrados no SIF, ou no SIE,
ou no SIM.

- A inspeção e a fiscalização terão natureza
prioritariamente orientadora, considerado o risco sanitário.

- Requisitos para identificar produtos artesanais:
• a matéria-prima deve ser produzida na propriedade
onde a unidade de processamento estiver localizada
ou deve ter origem determinada;
• as técnicas e os utensílios adotados que influenciem
ou determinem a qualidade e a natureza do produto
final devem ser predominantemente manuais em
qualquer fase do processo produtivo;
• o processo produtivo deve adotar boas práticas na
fabricação para garantir a produção de alimento
seguro ao consumidor;

• as unidades de produção de matéria-prima e a de origem
determinada, devem adotar boas práticas agropecuárias;
• o produto final deve ser individualizado, genuíno e
manter a singularidade e as características tradicionais,
culturais ou regionais do produto, permitida a
variabilidade sensorial entre os lotes;

• o uso de ingredientes industrializados deve ser restrito ao
mínimo necessário, vedada a utilização de corantes,
aromatizantes e outros aditivos considerados
cosméticos; e
• o processamento deve ser feito prioritariamente a partir
de receita tradicional, que envolva técnicas e
conhecimentos de domínio dos manipuladores.

iii) Pendências - Cabe ao MAPA:
- estabelecer normas complementares de boas práticas
agropecuárias e de fabricação para todas as cadeias
produtivas, necessárias à concessão do Selo ARTE;
-

Norma complementar com procedimentos de
verificação da conformidade da concessão do Selo
ARTE – IN n° 67, de 10 de dezembro de 2019;

- fomentar a educação sanitária e a qualificação técnica
em BPA e BPF de produtos artesanais;

- criar e gerir o Cadastro Nacional de Produtos Artesanais,
cujos dados serão fornecidos pelos Estados e pelo
Distrito Federal que tiverem concedido o Selo ARTE;

- auditar os produtos produzidos de forma artesanal que
tiveram o Selo ARTE concedido pelos Estados, em
atendimento às normas técnicas;
- elaborar guias orientadores de BPA e BPF para produtos
artesanais, para promover a melhoria contínua dos
sistemas produtivos.
Observação: As normas técnicas complementares serão
elaboradas de forma participativa, de acordo com os
princípios da racionalização, da simplificação e da
virtualização de processos e procedimentos.

iii) Pendências - Cabe aos órgãos de agricultura estaduais:
- Conceder o Selo ARTE aos produtos artesanais;
- Fiscalizar os produtos artesanais que tenham obtido o
Selo ARTE;

- Estabelecer normas sanitárias complementares às
normas federais para produto alimentício artesanal;
- Fornecer e atualizar as informações do Cadastro Nacional
de Produtos Artesanais.

Observação: Até a publicação das normas técnicas
complementares pelo MAPA, os Estados e o Distrito
Federal que possuam legislação própria de produtos
artesanais poderão conceder o Selo ARTE.

3. QUEIJO ARTESANAL
i) Legislação:
- Lei n° 13.860, de 18 de julho de 2019 – Dispõe sobre a
elaboração e a comercialização de queijos artesanais.

- Ainda não regulamentado.

3. QUEIJO ARTESANAL

ii) Aspectos gerais
- Queijo feito com leite cru.
- Tempo de cura do queijo é definido com base no processo
tecnológico de produção de cada tipo de queijo, de acordo
com suas características.
- Elaborado por métodos tradicionais, com vinculação e
valorização territorial, regional ou cultural, conforme
protocolo de elaboração específico de cada tipo de queijo,
com BPA e BPF.

- Os procedimentos e processos de controle de BPA e BPF,
fiscalização e rastreabilidade, serão simplificados no caso
de pequenos produtores, conforme regulamento.

3. QUEIJO ARTESANAL

iii) Pendências – Cabe ao MAPA:
- Regulamentar a Lei.
Cabe aos Estados:
- Elaborar regulamentos específicos sobre queijo
artesanal e implementar (procedimentos e exigências
simplificadas).

4. POLPAS
i) Legislação:
- Lei n° 13.648, de 11 de abril de 2018 - Dispõe sobre a
produção de polpa e suco de frutas artesanais em
estabelecimento familiar rural.
- Decreto n° 10.026, de 25 de setembro de 2019 Regulamenta a Lei nº 13.648/2018, que dispõe sobre a
produção de polpa e suco de frutas artesanais em
estabelecimento familiar rural.

4. POLPAS

ii) Aspectos gerais

- Conceito de estabelecimento familiar rural: localizado em
área rural, sob a responsabilidade de agricultor familiar ou
empreendedor familiar rural, onde seja desenvolvida a
produção de polpa ou de suco de fruta, e que atenda o
disposto na Lei nº 11.326/2006 (agricultura familiar).
-

Matéria prima (fruta) produzida exclusivamente no
estabelecimento familiar rural, em quantidade máxima de:
a) 80.000 kg de polpas/ano; b) 80.000 litros de suco/ano.

- A fiscalização será prioritariamente orientadora, observado o
critério de dupla visita para emitir auto de infração, exceto
nas reincidência ou por alteração proposital, adulteração,
falsificação, fraude, embaraço ou impedimento à
fiscalização.

4. POLPAS

- A inspeção e a fiscalização consistem no conjunto de
ações diretas executadas pelo MAPA.
- Os procedimentos para o registro do estabelecimento e
os requisitos de rotulagem dos produtos serão
simplificados.
- O registro (validade de 10 anos) será realizado com a
apresentação dos documentos por meio do SIPEAGRO.

- O MAPA poderá celebrar convênios, ajustes ou acordos
com órgãos e entidades públicas dos Estados e DF
para a execução das competências atribuídas pela
legislação.

5. RDC N° 49/2013

- Regularização sanitária simplificada do MEI, empreendimento
familiar rural, empreendimento de economia solidária.
- Princípios:

• Transparência dos procedimentos de regularização;
• Disponibilização presencial e/ou eletrônica de orientações
e instrumentos norteadores do processo de regularização
sanitária;
• Racionalização, simplificação e padronização dos
procedimentos e requisitos de regularização junto ao
Sistema Nacional de Vigilância Sanitária;
• Integração e articulação dos processos, procedimentos e
dados do SNVS junto aos demais órgãos e entidades, a fim
de evitar a duplicidade de exigências, a perspectiva do
usuário.

5. RDC N° 49/2013
- Proteção a produção artesanal na perspectiva dos conhecimentos
tradicionais, multiculturalismo dos
povos, comunidades
tradicionais e agricultores familiares.
- Razoabilidade quanto às exigências aplicadas.
- Enfoque no Risco Sanitário.

- Fiscalização prioritariamente orientadora.
- Regularização automática para atividades de baixo risco, sem
inspeção prévia.
- Poderá regularizar, observando o risco sanitário, as atividades
instalados em:
• área desprovida de regulação fundiária legal ou com
regulamentação precária;

• Em residência.

5. RDC N° 49/2013
- Isenção de taxas para registros
- Nos casos em que as atividades e/ou os produtos
necessitarem de responsável técnico, poderão prestar
esta assessoria:
• Profissionais voluntários habilitados na área;

• Profissionais habilitados de órgãos governamentais e
não governamentais, exceto agentes de fiscalização
sanitária.

6. CONSÓRCIOS
Legislação:
- Lei n° 11.107/2005, que dispõe sobre normas gerais de
contratação de consórcios públicos.
- Decreto n° 6.017/2007, regulamenta a Lei n° 11.107/2005.
- Decreto 5.741/2006 (SUASA) – prevê procedimentos em relação
ao serviço de inspeção.
- Decreto n° 10.032/2019: Acrescenta o artigo 156-A ao Decreto
nº 5.741/2006, sobre as competências dos consórcios:
Art. 156-A. Os produtos de origem animal inspecionados por serviço
de inspeção executado por consórcios públicos de Municípios,
atendidos os requisitos estabelecidos em ato do Ministro de Estado
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, poderão ser
comercializados em quaisquer dos Municípios integrantes do
consórcio.

6. CONSÓRCIOS
§ 1º Caso o consórcio de Municípios não adira ao
SISBI/SUASA no prazo de três anos, os serviços de
inspeção dos Municípios consorciados terão validade
apenas para o comércio realizado dentro de cada
Município.
§ 2º O prazo de que trata o § 1º será contado a partir
do cadastramento do consórcio de Municípios no MAPA.

Observação: falta o MAPA regulamentar o procedimento
de cadastramento.
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