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LEI Nº 1.283, DE 18 DE DEZEMBRO DE 1950
Dispõe sobre a inspeção industrial e sanitária
dos produtos de origem animal.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA:
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º É estabelecida a obrigatoriedade da prévia fiscalização, sob o ponto de
vista industrial e sanitário, de todos dos produtos de origem animal, comestíveis e não
comestíveis, sejam ou não adicionados de produtos vegetais, preparados, transformados,
manipulados, recebidos, acondicionados, depositados e em trânsito.
Art. 2º São sujeitos à fiscalização prevista nesta lei:
a) os animais destinados à matança, seus produtos e subprodutos e matérias
primas;
b) o pescado e seus derivados;
c) o leite e seus derivados;
d) o ovo e seus derivados;
e) o mel e cera de abelhas e seus derivados.
Art. 3º A fiscalização, de que trata esta lei, far-se-á:
a) nos estabelecimentos industriais especializados e nas propriedades rurais com
instalações adequadas para a matança de animais e o seu preparo ou industrialização, sob
qualquer forma, para o consumo;
b) nos entrepostos de recebimento e distribuição do pescado e nas fábricas que
industrializarem;
c) nas usinas de beneficiamento do leite, nas fábricas de laticínios, nos postos de
recebimento, refrigeração e desnatagem do leite ou de recebimento, refrigeração e
manipulação dos seus derivados e nos respectivos entrepostos;
d) nos entrepostos de ovos e nas fábricas de produtos derivados;
e) nos entrepostos que, de modo geral, recebam, manipulem, armazenem,
conservem ou acondicionem produtos de origem animal;
f) nas propriedades rurais;
g) nas casas atacadistas e nos estabelecimentos varegistas.
Art. 4º São competentes para realizar a fiscalização estabelecida pela presente lei:
a) o Ministério da Agricultura, nos estabelecimentos mencionados nas alíneas a, b,
c, d, e, e f, do art. 3º, que façam comércio interestadual ou internacional; (Alínea com redação
dada pela Medida Provisória nº 94, de 23/10/1989, convertida na Lei nº 7.889, de
23/11/1989)
b) as Secretarias de Agricultura dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios,
nos estabelecimentos de que trata a alínea anterior que trata a alínea anterior que façam
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comércio intermunicipal; (Alínea com redação dada pela Medida Provisória nº 94, de
23/10/1989, convertida na Lei nº 7.889, de 23/11/1989)
c) as Secretarias ou Departamentos de Agricultura dos Municípios, nos
estabelecimentos de que trata a alínea a deste artigo que façam apenas comércio municipal;
(Alínea com redação dada pela Medida Provisória nº 94, de 23/10/1989, convertida na Lei nº
7.889, de 23/11/1989)
d) os órgãos de saúde pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios,
nos estabelecimentos de que trata a alínea g do mesmo art. 3º. (Alínea acrescida pela Medida
Provisória nº 94, de 23/10/1989, convertida na Lei nº 7.889, de 23/11/1989)
Art. 5º Se qualquer dos Estados e Territórios não dispuser de aparelhamento ou
organização para a eficiente realização da fiscalização dos estabelecimentos, nos termos da
alínea b do artigo anterior, os serviços respectivos poderão ser realizados pelo Ministério da
Agricultura, mediante acordo com os Governos interessados, na forma que for determinada
para a fiscalização dos estabelecimentos incluídos na alínea a do mesmo artigo.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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DECRETO Nº 30.691, DE 29 DE MAIO DE 1952
Aprova o novo Regulamento da Inspeção
Industrial e Sanitária de Produtos de Origem
Animal.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA usando da atribuição que lhe confere o
artigo 87, nº I. da Constituição e tendo em vista o que dispõe o artigo 14 da Lei nº 1.283, de
18 de dezembro de 1950,
DECRETA::
Art. 1º Fica aprovado o novo Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de
Produtos de Origem Animal que com êste baixa assinado pelo Ministro de Estados dos
Negócios da Agricultura, a ser aplicado nos estabelecimentos que realizem comércio
interestadual ou internacional nos têrmos do artigo 4º, alínea "a", da Lei nº 1.283, de 18 de
dezembro de 1950.
Art. 2º Este Decreto entrará, em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 29 de março de 1952; 131º da Independência e 64º da República.
Getulio Vargas.
João Cleofas.
REGULAMENTO DA INSPEÇÃO INDUSTRIAL E SANITÁRIA DE
PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL.
TÍTULO I
Disposições preliminares
Art. 1º O presente Regulamento estatui as normas que regulam, em todo o
território nacional, a inspeção industrial e sanitária de produtos de origem animal.
Art. 2º Ficam sujeitos a inspeção e reinspeção previstas neste Regulamento os
animais de açougue, a caça, o pescado, o leite, o ovo, o mel e a cêra de abelhas e seus
produtos o subprodutos derivados.
§ 1º A inspeção a que se refere o presente artigo abrange, sob o ponto de vista
industrial e sanitário a inspeção "ante" e "post-mortem" dos animais, o recebimento,
manipulação, transformação, elaboração, preparo, conservação, acondicionamento,
embalagem, depósito rotulagem, trânsito e consumo de quaisquer produtos e subprodutos,
adicionados ou não de vegetais, destinados ou não à alimentação humana.
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§ 2º A inspeção abrange também os produtos afins tais como: coagulantes,
condimentos, corantes, conservadores, antioxidantes, fermentos e outros usados na indústria
de produtos de origem animal.
Art. 3º A inspeção a que se refere o artigo anterior é privativa da Divisão de
Inspeção de Produtos de Origem Animal D.I.P.O.A. do Departamento Nacional da Produção
Animal. (D.N.P.A.), do Ministério da Agricultura (M.A,), sempre que se tratar de produtos
destinados ao comércio interestadual ou internacional.
Art. 4º A inspeção de que trata o artigo anterior pode ainda se realizada pela
Divisão de Defesa Sanitária Animal (D.D.S.A.), do mesmo Departamento, nos casos previstos
neste Regulamento ou em instruções especiais.
Art. 5º A inspeção de que trata o presente Regulamento será realizada;
1 - nas propriedade: rurais fornecedoras de matérias primas, destinadas ao preparo
de produtos de origem Animal;
2 - nos estabelecimentos que recebem abatem ou industrializam as diferentes
espécies de açougue, entendidas como tais as fixadas neste Regulamento;
3 - nos estabelecimentos que recebem o leite e seus derivados para beneficiamento
ou industrialização;
4 - nos estabelecimentos que recebem o pescado para distribuição ou
industrialização;
5 - nos estabelecimentos que recebem e distribuem para consumo público animais
considerados de caça;
6 - nos estabelecimentos que produzem ou recebem mel e cêra de abelhas, para
beneficiamento e distribuição;
7 - nos estabelecimentos que produzem e recebam ovos, para distribuição em
natureza ou para industrialização;
8 - nos estabelecimentos localizados nos centros de consumo que recebem,
beneficiam industrializam e distribuem, no todo ou em parte, matérias primas e produtos de
origem animal procedentes de outros Estados, diretamente de estabelecimentos registrados ou
relacionados ou de propriedades rurais;
9 - nos portos maritimos e fluviais e nos postos de fronteira.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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LEI Nº 7.889, DE 23 DE NOVEMBRO DE 1989
Dispõe sobre inspeção sanitária e industrial
dos produtos de origem animal, e dá outras
providências.

Faço saber que o Presidente da República adotou a Medida Provisória nº 94, de
1989, que o Congresso Nacional aprovou, e eu, NELSON CARNEIRO, Presidente do Senado
Federal, para os efeitos do disposto no parágrafo único do art. 62 da Constituição Federal,
promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º A prévia inspeção sanitária e industrial dos produtos de origem animal, de
que trata a Lei nº 1.283, de 18 de dezembro de 1950, é da competência da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, nos termos do art. 23, inciso II, da Constituição.
Art. 2º Sem prejuízo da responsabilidade penal cabível, a infração à legislação
referente aos produtos de origem animal acarretará, isolada ou cumulativamente, as seguintes
sanções:
I - advertência, quando o infrator for primário e não tiver agido com dolo ou máfé;
II - multa, de até 25.000 Bônus do Tesouro Nacional - BTN, nos casos não
compreendidos no inciso anterior;
III - apreensão ou condenação das matérias-primas, produtos, subprodutos, e
derivados de origem animal, quando não apresentarem condições higiênico-sanitárias
adequadas ao fim a que se destinam, ou forem adulteradas;
IV - suspensão de atividade que cause risco ou ameaça de natureza higiênicosanitária ou no caso de embaraço à ação fiscalizadora;
V - interdição, total ou parcial, do estabelecimento, quando a infração consistir na
adulteração ou falsificação habitual do produto ou se verificar, mediante inspeção técnica
realizada pela autoridade competente, a inexistência de condições higiênico-sanitárias
adequadas.
§ 1º As multas previstas neste artigo serão agravadas até o grau máximo, nos
casos de artifício, ardil, simulação, desacato, embaraço ou resistência a ação fiscal, levando-se
em conta, além das circunstâncias atenuantes ou agravantes, a situação econômico-financeira
do infrator e os meios ao seu alcance para cumprir a Lei.
§ 2º A interdição de que trata o inciso V poderá ser levantada, após o atendimento
das exigências que motivaram a sanção.
§ 3º Se a interdição não for levantada nos termos do parágrafo anterior, decorridos
doze meses, será cancelado o registro (art. 7º da Lei nº 1.283, de 1950).
§ 4º Os produtos apreendidos nos termos do inciso III do caput deste artigo e
perdidos em favor da União, que, apesar das adulterações que resultaram em sua apreensão,
apresentarem condições apropriadas ao consumo humano, serão destinados prioritariamente
aos programas de segurança alimentar e combate à fome. (Parágrafo acrescido pela Lei nº
12.341, de 1/12/2010)
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INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 36, DE 20 DE JULHO DE 2011
O MINISTRO DE ESTADO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E
ABASTECIMENTO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 87, parágrafo único,
inciso II, da Constituição, tendo em vista o disposto no Decreto nº 5.741, de 30 de março de
2006, e o que consta do Processo nº 21000.006621/2011-38, resolve:
Art. 1º Estabelecer os requisitos para adesão dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, individualmente ou por meio de consórcios, ao Sistema Unificado de
Atenção à Sanidade Agropecuária, integrado pelo Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos
de Origem Animal, na forma desta Instrução Normativa.
Art. 2º Os procedimentos para reconhecimento da equivalência dos Serviços de
Inspeção dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios para adesão ao Sistema Brasileiro
de Inspeção de Produtos de Origem Animal – SISBI-POA consistem na observância dos
critérios e requisitos, conforme estabelecidos nesta Instrução Normativa.
.......................................................................................................................................................
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