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COSTA
Diretor - Presidente

WAGNEl

P O R T A R I A N 0 040/2016-GAB/IEPA
O DIRETOR-PRESIDENTE do Instituto de

Pesquisas Cientificas e Tecnológicas do Estado
do Amapá -IEPA, no uso das atribuições que lhe
são conferidas pela Lei. n° 0338, de 16 de abril
de 1997, alterada pela Lei n 0 0699, de 28 de
junho de 2002, Decreto n° 0047, de 02 de Janeiro
de 2015 e tendo em vista o teor do memo. N°
01/2016- NUCTAL/IEPA de 01 de abril de 2016.

RESOLVE:
Art.1° - Designar o deslocamento do

servidor, ANDRÉ DE SIQUEIRA MENDES
AMARAL, pesquisador, para viajar da sede de
suas atribuições em Macapá, ató a cidade de
Porto Alegre-RS, para participar do curso: SEI
PRODUZIR ALIMENTOS SEGUROS, pela
Universidade Corporativa do Sebrae
UCSEBRAE, no perí odo de 12 a 14/04/2016.
Sem ônus para o Instituto.

Art.2° - Dè - se Ciência. Publique-se e
Cumpra-se.

Macapá, 07 de abpfOdi

WAGNEFrJOSffTrNMC«trcOSTA
Direto? - Presidente

P O R T A R I A N 0 041/2016-GAB/IEPA
O DIRETOR-PRESIDENTE do Instituto de

Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Estado
do Amapá -IEPA, no uso das atribuições que lhe
são conferidas pela Lei. n° 0338, de 16 de abril
de 1997, alterada pela Lei n 0 0699, de 28 de
junho de 2002, Decreto n° 0047, de 02 de Janeiro
de 2015 e tendo em vista o teor do memo. N°
025/2016- Arqueologia/IEPA de 06 de abril de
2016.

RESOLVE:
Art.1° - Designar o deslocamento dos

servidores, AVELINO GAMBIM JÚNIOR, Gerente
de Subgrupo de Atividades de Projeto “Pesquisa
Arqueológica’' Código CDS - 2, LUIZ EDUARDO
NUNES OLEIRO, Bolsista de Pesquisa, JELLY
JULIANE SOUZA DE LIMA, Gerente Operacional
de Projeto “Pesquisa Arqueológica” Código CDS
- 1 MARCOS JESSÉ LOPES DA SILVA, Bolsista
de Pesquisa e RAIMUNDO LUCIMAR PINTO DE
ARAÚJO, Motorista, para viajarem da sede de
suas atribuições em Macapá, até município de
Cutias do Araguari, com objetivo de realizar
levantamento arqueológico, no período de 28/04
a 12/05/2016.

Art.2° - Dê - se Ciência. Publique-se e
Cumpra-se.

Macapá, 08 de abril de 2016.

WAGNER JOSÉ PINHEIRO COSTA
Diriftor - Presidente

P O R T A R I A N 0 042/2016-GAB/IEPA
O DIRETOR-PRESIDENTE do Instituto de

Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Estado
do Amapá -IEPA, no uso das atribuições que lhe
são conferidas pela Lei. n° 0338, de 16 de abril
de 1997, alterada pela Lei n 0 0699, de 28 de
junho de 2002, Decreto n° 0047, de 02 de Janeiro

de 2015 e tendo em vista o teor do memo. N°
040/2016- NUPMPN/IEPA de 05 de abril de 2016.

RESOLVE:
Art.1° - Nomear a servidora DÉBORA

ALVES CARDOSO BORGES, matricula 1243675,
Farmacêutica pertence ao quadro do Contrato
de Trabalho por Tempo Determinado para
exercer a função de Assistente Técnica
Farmacêutica/NUPMPN, do Instituto de
Pesquisas Cientificas e Tecnológicas do Estado
do Amapá - IEPA, no período de 19 de fevereiro
de 2016 a 31 de Dezembro de 2015.

Art.2° - Dê - se Ciência. Publique-se e
Cumpra-se.

Macapá, 11 de abril^de 2016.
EMÍ^TIWI^ÍCWAGNEl COSTA
Direto^ - Presidente

E R R ATA
Na Portaria n° 035/2016-GAB/IEPA, de 01

de abril de 2016, referente ao período de viagem
dos servidores LUCIO FLAVIO SIQUEIRA
COSTA, Professor, ALAN SILVA NAZARÉ,
pesquisador, e RAIMUNDO LUCIMAR PINTO DE
ARAÚJO, Motorista.

ONDE SE LÉ:
Período de 11 a 25/04/2016
LEIA-SE:
Período de 11 a 20/04/2016
Publique-se e registre-se.

Macapá-AP, 11 XÍ)B afcpf^tJe 2016.
WAGNE COSTA

Diretor }- Presidente

P O R T A R I A N 0 043/2016-GAB/IEPA
O DIRETOR-PRESIDENTE do Instituto de

Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Estado
do Amapá-IEPA, no uso das atribuições que lhe
são conferidas pela Lei n° 0338, de 16 de abril de
1997, alterada pela Lei n° 1.175 de 02 de janeiro
de 2008, Decreto n° 0047, de 02 de Janeiro de
2015 e tendo em vista o teor do Memo. n°
046/2016-Entomologia/IEPA de 11 de abril de
2016.

RESOLVE:
Art.1° - Designar o deslocamento dos

servidores abaixo, para viajarem da sede de
suas atribuições em Macapá, até Porto
Velho/Rondônia, com objetivo de realizar
monitoramento dos espécimes de Anofelinos,
Simulídeos, Triatomíneos, Flebotomineos e
Mansonia e seus criadouros nas áreas
diretamente afetadas e de influencia da UHE
Santo Antônio, conforme o contrato de
prestação de serviços: SAPO Saneamento
Ambiental Projetos e Operações LTDA
EPP/IEPA.

Período: 02 a 16/05/2016
ADERBAL AMANAJÁS SANTANA

Período: 02 a 16/05/2016
ROSALVO DIAS DE CASTRO

Art.2° - Dê - se Ciência. Publique-se e
Cumpra-se.

Macapá 14 de srôri$ÍÊ^2616.
WAGNERU^^PIN^feo COSTA

Diretqr - Presidente

Escola de Administração Pública
Cristiane Vilhena de Souza

UNIDADE DE CONTRATOS E CONVÉNIOS

CONTRATOS E CONVÉNIOS - EAP
EXTRATO DE CONTRATO N° 0009/2016

OBJETO: Contratação da senhora MANOEL
MARIA FERREIRA MIRANDA JÚNIOR, CPF n°
563.793.152-68, sem vínculo com o Estado do
Amapá, para a execução do curso de
“ GERENCIAMENTO DE PROJETOS", conforme
especificações constantes no contrato.
N° DO PROCESSO: 130203.2016/00016 - EAP.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: "Caput" do Artigo
25, c/c Artigo 13 VI da Lei 8.666/93, Parecer N°
763/2015-PADM/PGE/AP, demais disposições
legais aplicáveis e Edital de Credenciamento N°

001/2015 E 002/2015.
CONTRATANTE: Escola de Administração
Pública do Amapá - EAP.
CONTRATADO: MANOEL MARIA FERREIRA
MIRANDA JÚNIOR
VALOR DO CONTRATO: R$ 1.200,00 (Hum Mil e
Duzentos Reais), Os recursos que custearão os
serviços, objeto desta contratação, serão
oriundos do Tesouro Estadual, estando
enquadrados no Programa de Trabalho n°
1.13.203.04.128.1040.2325, Fonte 101, Elemento
de Despesa - 33.90.36 - Outros - Serviços
Prestados - Pessoa Física.
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 04 à 08 Abril de
2016.
ASSINATURA: Assinam pela Contratante:
Senhora Cristiane Vilhena de Souza, Diretora
Presidente da EAP, e o Contratado: o Senhor
Manoel Maria Ferreira Miranda Júnior.

Macapá, 01 de Abril de 2016.

CRISTIANE VILHENA DE SOUZA
Diretora Presidente/EAP

í Diagro
1Otacílio Pereira Barbosa

P O R T A R I A
N°0027/2016-DIAGRO

Dispõe sobre a Habilitação Sanitária dos
Estabelecimentos Agroindustriais Rurais tipo
Agricultura Familiar no Estado do Amapá e dá
outras providências.

O Diretor da Agência de Defesa e Inspeção
Agropecuária do Amapá - DIAGRO, no uso de
suas atribuições legais, que lhe são conferidas
pelo artigo 00 da Lei Estadual n° 0257, de
12/01/2015;

Considerando a Lei Estadual n° 0869, de
31/12/2004 que dispõe sobre a defesa, inspeção
e fiscalização sanitária vegetal, animal e de
produtos e subprodutos, inclusive artesanais
comestíveis, de origem animal e vegetal, no
Estado do Amapá;

Considerando o Decreto n° 2696 de 10/10/2006
que regulamenta as normas de elaboração e
comercialização de produtos artesanais
comestíveis de origem animal e vegetal, no
Estado do Amapá;

Considerando a necessidade de se habilitar a
agricultura familiar e os estabelecimentos
agroindustriais rurais de pequeno porte;

Considerando o que preconiza a Instrução
Normativa MAPA N° 16 DE 23/06/2015, que
Estabelece, em todo o território nacional, as
normas específicas de inspeção e a fiscalização
sanitária de produtos de origem animal,
referente às agroindústrias de pequeno porte.
Considerando o que preconiza Lei Federal n°
10.696/2003, Art°. 19, instituindo o Programa de
Aquisição de Alimentos-PAA, com a finalidade
de incentivar a agricultura familiar,
compreendendo ações vinculadas à
distribuição de produtos agropecuários para
pessoas em situação de insegurança alimentar
e à formação de estoques estratégicos.

Considerando o que preconiza a Lei Federal n°
11.947/2009, determinando que 30% do recurso
repassado pelo Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Escola- FNDE para o
Programa Nacional de Alimentação Escolar -
PNAE, seja usado na compra de gêneros
alimentícios da agricultura familiar; e
considerando ainda o que preconiza o item IV
do Art. 2° da referida Lei, determinando a
participação da comunidade no controle sociai,
no acompanhamento das ações realizadas
pelos Estados, Distrito Federal e pelos
municípios para garantir a oferta da alimentação
escolar saudável e adequada;
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Considerando a necessidade de fortalecer a
agricultura familiar, qualificando e tornando
aptos os agricultores familiares e os
estabelecimentos artesanais rurais de pequeno
porte para o fornecimento de alimentos aos
mercados institucionais, prioritariamente para o
abastecimento da rede pública de ensino,
hospitais e sistema prisional;

Resolve:

CAPÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1o Aprovar as normas para cadastramento e
fiscalização dos estabelecimentos
agroindustriais com origem na agricultura
familiar em todo território do estado do Amapá.

Art. 2o Todo estabelecimento agroindustrial
rural de pequeno porte será habilitado pela
Agência de Defesa e Inspeção Agropecuária do
Estado do Amapá- DIAGRO, na CIPOA -
Coordenação de Inspeção de Produtos
Agropecuários.
Art. 3° Para os fins desta Portaria entende-se:

I - Estabelecimento Agroindustrial Rural de
Pequeno Porte: o estabelecimento de
propriedade ou sob gestão individual ou
coletiva de agricultor familiar, localizado no
meio rural, com área útil construída não
superior a 250m2 (duzentos e cinquenta metros
quadrado), que produza, beneficie, prepare,
transforme, manipule, fracione, receba, embale,
reembale, acondicione, conserve, armazene,
transporte ou exponha à venda produtos de
origem animal e vegetal, para fins de
comercialização;

II - Agricultor Familiar: aquele definido na forma
da Lei Federal nQ 11.326, de 24 de Julho de 2006,
que estabelece as diretrizes para a formulação
da Política Nacional da Agricultura Familiar e
Empreendimentos Familiares Rurais;
III - Boas Práticas de Fabricação: as boas
práticas constituem um conjunto de
procedimentos utilizados durante a
manipulação, preparo e fabricação de produtos
e devem compor o Manual de Boas Práticas de
Fabricação, documento exigido em todos os
estabelecimentos, uma vez que, o fabricante é o
responsável pela qualidade dos produtos que
produz e expõe a população. As regras
normalmente são estabelecidas como
orientação geral e podem adaptar-se às
necessidades de cada fabricante e sua
aplicação se estende a todas as operações de
fabricação (incluindo-se a embalagem e
rotulagem);
IV - Cadastro: peça inicial do processo de
registro e relacionamento de produtos de
origem animal e vegetal, e do estabelecimento
agroindustrial rural de pequeno porte nos
serviços estaduais de inspeção industrial e
sanitária, vinculado à assinatura de Termo de
Compromisso com vistas à habilitação
sanitária;
V - Habilitação Sanitária: é o ato privativo dos
órgãos oficiais de controle, defesa e inspeção
animal e vegetal, atestando que o
estabelecimento, para fins de execução das
ações previstas, atende aos princípios básicos
de higiene e de saúde aplicáveis à espécie,
visando, sobretudo, à garantia de inocuidade e
qualidade dos produtos comercializados e à
saúde do consumidor. Portanto, a habilitação
sanitária, compreende o relacionamento, o
cadastro ou registro dos estabelecimentos e de
seus produtos e a autorização para
comercialização, estando condicionada à
inspeção prévia e à fiscalização sanitária do
estabelecimento e dos produtos;
VI - Certificação ou Registro: é o documento
formal no qual se atesta que determinado
estabelecimento atende as normas técnicas
previstas nesta Portaria e seus Regulamentos,

serve para garantir que a produção é controlada
e que os produtos estão atendendo as
exigências higiénico-sanitárias continuamente.
VII - Relacionamento:modalidade da habilitação
sanitária exigível dos fornecedores de matéria
prima e produto semiacabado de origem animal

e vegetal para estabelecimento agroindustrial
rural de pequeno porte registrado, certificado
ou em processo de registro;
VIII - Sustentabilidade: trata-se de um conceito
amplo, que incorpora definições em comum
como manutenção a longo prazo de recursos
naturais, produtividade agrícola respeitando as
limitações impostas pelo meio ambiente,
otimização da produção das culturas com
pouca ou nenhuma dependência de recursos
externos e satisfação as necessidades sociais
das familias e comunidades rurais, englobando
as dimensões económicas, ambientais e
sociais;
IX - Termo de Compromisso: instrumento legal
utilizado pelo Serviço de Inspeção Estadual, em
que o proprietário ou responsável do
estabelecimento fará cumprir todas as
exigências dos órgãos oficias de fiscalização;
X - Vigilância Sanitária: Conjunto de ações
capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos
e agravos à saúde e de intervir nos problemas
sanitários decorrentes do meio ambiente, da
produção e da circulação de bens e da
prestação de serviços de interesse da saúde.
Parágrafo único. Para efeito do disposto no
inciso I, produtos de origem animal podem ser
adicionados de produtos de origem vegetal.
Art. 4o Na aplicação desta Portaria serão
observados:

I - Os princípios básicos de higiene e saúde
necessários à garantia de inocuidade,

*identidade, qualidade e integridade dos
produtos e saúde do consumidor;
II - As condições gerais de instalações,
equipamentos e práticas operacionais que
respeitem:
a) As diferentes escalas de produção de acordo
com a capacidade de cada estabelecimento;
b) As especificidades regionais de produtos;
c) As formas tradicionais de fabricação;
d) A realidade económica dos agricultores
familiares.

Art. 5o Os requisitos e normas operacionais para
a concessão da habilitação sanitária ao
estabelecimento agroindustrial rural de
pequeno porte deverão ter critérios
simplificados para o exame das condições de
funcionamento dos estabelecimentos,
conforme exigências higiénico-sanitárias
essenciais, para obtenção do título de registro e
para a transferência de propriedades.
§ 1o Detalhamento das ações de inspeção,
fiscalização, padronização, embalagem,
cadastro, registro e relacionamento dos
estabelecimentos agroindustriais rurais de
pequeno porte, bem como normas para
aprovação de seus produtos, incluindo a
metodologia de controle de qualidade e
sanidade, quando for o caso;

§ 2o Normas específicas relativas às condições
gerais das instalações, dos equipamentos e das
práticas operacionais dos estabelecimentos de
que trata esta Portaria, observados os
princípios básicos de higiene e saúde, com
vistas a garantir a inocuidade e qualidade dos
produtos.
CAPÍTULO II - DO PROCESSO DE
HABILITAÇÃO

Art. 6o O requerimento de cadastro, de
relacionamento e de registro serão redigidos
em modelo oficial pela CIPOA - DIAGRO e será
instruido com os seguintes documentos:

I - Cópia do Cadastro Nacional de Pessoa
Jurídica - CNPJ ou Cadastro de Pessoa Física
CPF do requerente;
II - Declaração de Aptidão ao PRONAF - DAP
jurídica ou DAP individual, expedidas por
órgãos ou instituições credenciadas pelo
Ministério do Desenvolvimento Agrário;
III - Cópia da documentação pessoal como
Registro Geral;
IV - Dispensa de Licença Ambiental ou a Licença
de Meio Ambiente emitida por um órgão
competente;

VI - Planta Baixa ou Croqui das Edificações,
com dimensionamento de ambientes, portas,
janelas e equipamentos;
VI - Planta de Situação;

VII - Memorial descritivo económico-sanitário e
memorial descritivo da construção;
VIII - Requerimento padrão ao Diretor da
DIAGRO, solicitando o cadastro da
agroindústria;
IX - Assinatura do Termo de Compromisso;
X - Análise físico-química e microbiológica da
água,de acordo com a legislação vigente;
XI - Apresentação do croqui e petição do rótulo,
conforme legislação vigente;
Art. 7o A documentação referida no art. 6o será
apresentada e avaliada pelo Núcleo de Analise,
Registro e Rotulagem - NARR/DIAGRO,
podendo ser entregue nas seguintes unidades,
conforme o caso:
I - Nos Escritórios de Atendimentos a
Comunidade - EAC’s da DIAGRO;
II - Nas Unidades Veterinárias Locais -UVL’s da
DIAGRO;
III - No NARR/DIAGRO, que está ligado a
Coordenadoria de Inspeção de Produtos de
Origem Agropecuária da DIAGRO, para analise
e aprovação final.
Art. 8o Os empreendimentos agroindustriais de
pequeno porte, bem como seus produtos,
rótulos e serviços, ficam isentos do pagamento
de taxas de registro, rotulagem e de inspeção e
fiscalização sanitária.

Art. 9o No estabelecimento agroindustrial de
pequeno porte o responsável técnico poderá
ser suprido por profissional técnico de órgãos
governamentais ou privado, exceto agente de
fiscalização sanitária.

Art. 10 A DIAGRO poderá realizar convénios
com outras instituições públicas, para auxiliar
no processo intermediário de habilitação da
agroindústria rural de pequeno porte e para
execução de fiscalização posterior após a
habilitação da mesma.

Art. 11 A Habilitação Sanitária terá validade de
02 (dois) anos, após esse período, o
estabelecimento deverá estar apto ao registro
artesanal.

Art. 12 A habilitação sanitária poderá, a
qualquer tempo, ser suspensa, cassada ou
cancelada, no interesse da saúde pública ou da
produção ambiental.

Art. 13 A habilitação sanitária concedida ao
estabelecimento agroindustrial rural de
pequeno porte terá validade, para todos os seus
efeitos legais, enquanto forem mantidas
inalteradas as condições higiénicas sanitárias e
ambientais verificadas pelos órgãos
competentes ao tempo da concessão.
Parágrafo único. Para a execução de alteração,
acréscimo, ampliação, reforma ou construção
nas edificações, equipamentos e processos de
fabricação de estabelecimentos agroindustriais
rurais de pequeno porte habilitado, será exigida
a prévia aprovação do órgão de inspeção
sanitária competente, com a anuência, no que
couber, do órgão oficial de controle ambiental.

Art. 14 Os estabelecimentos rurais de pequeno
porte serão classificadas como:

I - Estabelecimentos de produtos de origem
animal, adicionados ou não de produtos de
origem vegetal;
II - Estabelecimento de produtos de origem
vegetal;
III - Estabelecimentos mistos, que processam
produtos de origem animal e vegetal.
§ 1o Para fins de habilitação, os
estabelecimentos de que trata este artigo será
considerado apenas a Unidade individual, ou
seja, quando pertencer ao agricultor familiar;

CAPÍTULO lll - DO ESTABELECIMENTO DE
PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL
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Art.15. Para habilitação sanitária do
estabelecimento de produtos de origem vegetal,
serão inspecionados os ambientes internos e
externos do estabelecimento, instalações,
máquinas, equipamentos, normas, rotinas
técnicas e bem como os seus produtos.
Art.16. 0 estabelecimento de produtos de
origem vegetal fica obrigado a:

I - Observar os padrões específicos de registro,
conservação, embalagem, rotulagem e prazo de
validade dos produtos expostos à venda,
armazenados ou entregues ao consumo;
II - Manter instalações e equipamentos em
condições compatíveis com os padrões de
identidade e qualidade dos produtos;
III - Manter condições adequadas de higiene,
observada a legislação vigente;
IV - Manter pessoal capacitado e devidamente
equipado, nos termos da legislação aplicável,
para a execução das ações de produção,
manipulação armazenamento e transporte de
produtos;
V - Fornecer ao consumidor do produto as
informações necessárias para sua utilização
adequada e para a preservação da saúde.
Parágrafo único. O estabelecimento obriga-se,
quando solicitado pela DIAGRO, a apresentar o
plano de controle de qualidade das etapas e dos
processos de produção.
Art. 17 A DIAGRO estabelecerá normas
complementares para especificar os registros
auditáveis necessários à fiscalização da
produção dos estabelecimentos de que trata
este Capitulo, a serem realizados pelo
proprietário ou profissional habilitado.
CAPÍTULO IV - DO ESTABELECIMENTO DE
PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL

Art.18 O estabelecimento de produtos de
origem animal, adicionados ou não de produtos
de origem vegetal, disporá, de acordo com a sua
destinação, de instalações para:

I - Industrialização de carne e seus derivados;
II - Processamento de pescados e seus
derivados;
III - Processamento de leite e seus derivados;
IV - Processamento de ovos e seus derivados;
V - Processamento de produtos das abelhas e
seus derivados.

Art.19 Os estabelecimentos de que trata este
Capítulo serão inspecionados e fiscalizados
pela DIAGRO ou por uma instituição oficial
conveniada com a Agência;

Art. 20 O estabelecimento de produtos de
origem animal, adicionados ou não de produtos
de origem vegetal, fica obrigado a também
obedecerem ao Art 16 desta Portaria:

CAPÍTULO V - DO ESTABELECIMENTO DE
PRODUTOS MISTO

Art. 21 O estabelecimento misto poderá
processar os produtos de origem animal e de
origem vegetal em uma mesma edificação,
desde que em áreas isoladas e assegurada a
impossibilidade de contaminação cruzada.
CAPÍTULO VI - DOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E
DE FISCALIZAÇÃO

Art. 22 Incumbe a DIAGRO na execução dos
serviços de inspeção e fiscalização dos
estabelecimentos de que trata esta Portaria:

I - Analisar e aprovar as plantas/croquis de
construção e reforma do estabelecimento
requerente, sendo-lhes facultado editar normas
complementares que estabeleçam as
especificações mínimas exigíveis e critério
simplificado para análise e aprovação das
condições gerais das instalações, dos
equipamentos e das práticas operacionais;
II - Cadastrar, Registrar ou Relacionar os
estabelecimentos e seus fornecedores e
aprovar ou registrar, se for o caso, os produtos
passíveis de serem produzidos, segundo a

C )

natureza e a origem da matéria prima e dos
ingredientes, das instalações, dos
equipamentos e do processo de fabricação e
comercialização;
III - Aprovar e expedir o Certificado de Registro;
IV - Capacitar e treinar os fiscais no seu corpo
técnico;
V - Inspecionar, reinspecionar e fiscalizar o
estabelecimento, as instalações e
equipamentos, a matéria prima, os ingredientes
e os produtos elaborados;
VI - Executar a ação de fiscalização no âmbito e
nos limites de suas competências legais;
VII - Solicitar analises fisico-químicas dos
produtos quando julgar necessário.

CAPÍTULO VII - DAS INSTALAÇÕES E
EQUIPAMENTOS

Art. 23 As instalações e equipamentos do
estabelecimento agroindustrial rural de
pequeno porte deverão:

I - Ser construídos com material aprovado pelo
órgão oficial competente, com dimensões
compatíveis com volume máximo da produção
de acordo com o Decreto n° 2696 de 10/10/2006,
Art. 2, devendo possuir fluxograma operacional
racionalizado, de modo a facilitar as operações
de trabalho e evitar a contaminação cruzada;
II - Possuir áreas distintas para recebimento e
armazenamento de matéria prima separadas
das áreas de processamento e
acondicionamento;
III - Possuir local adequado para coleta de
resíduos, isolado da área de produção;
IV - Possuir recipientes para coleta de resíduos
no interior do estabelecimento, de material de
fácil higionização e com tampas acionadas sem
contato manual;
V - Possuir instalação sanitária e vestiário
isolados da área de produção, com
dependências e dimensões proporcionais ao
número de pessoas que trabalham no local;
VI - Possuir divisórias internas de material de
fácil higienizaçào;
VII - Possuir piso impermeável de material
resistente de fácil higienização, com
declividade suficiente para escoamento à rede
de esgoto;
VIII - Possuir cobertura de material aprovado
pela autoridade sanitária;
IX - Possuir proteção antipragas nas janelas,
portas e outras aberturas que se comuniquem
com o exterior de material de fácil higienização;
X - O estabelecimento disporá de água em
quantidade suficiente que atenderá as
necessidades gerais do processamento,
obedecendo aos padrões de potabilidade
regulamentado no RIISPOA e na Portaria n° 518
do Ministério da Saúde;
Paragrafo único: A mesma poderá ser
complementada com tratamentos adequados,
como adição de cloro e supervisionada através
de planilhas do controle de qualidade;
XI - Possuir equipamentos e utensílios de
material de fácil higienização, resistentes à
corrosão, não tóxicos e que não permitam o
acúmulo de resíduos;
XII - Possuir, na área de manipulação,
lavatórios, lixeiras com pedal, sabonete líquido
e toalhas de papel não reciclado;
XIII - Dispor de luz natural e artificial
abundantes, bem como de ventilação suficiente
em todas as dependências, respeitadas as
peculiaridades de ordem tecnológica cabíveis, e
nos casos de iluminação artificial,
indispensável, far-se-á por "luz fria",
observando-se que os focos luminosos serão
dispostos de maneira a garantir perfeita
iluminação da área e possuir luminárias
protegidas contra quebras;
XIV - possuir janelas e portas de fácil abertura,
de modo a ficarem livres os corredores e
passagens, providas de telas à prova de insetos
quando necessárias;
XV - Deverá possuir ralos com caixas sifonadas,
em todas as dependências de manipulação. As
águas residuais não devem ser lançadas
diretamente na superfície do terreno sendo
direcionadas as caixas de gordura e sumidouro.
XVI - O uso de madeira (forro, portas, janelas,
etc.) só será permitido se a mesma estiver

devidamente impermeabilizada.
§ 1o Todas as dependências, equipamentos e
utensílios deverão ser higienizados, utilizando
produtos aprovados pela autoridade sanitária
competente.
CAPÍTULO VIII - DO CONTROLE E QUALIDADE
DO PRODUTO

Art. 24 Os estabelecimentos agroindustriais
rurais de pequeno porte deverão elaborar,
desenvolver, implantar e monitorar o Manual de
Boas Práticas de Fabricação.

Art. 25 As embalagens devem ser armazenadas
em boas condições higiénico sanitárias e em
áreas destinadas a este fim.

Art. 26 Os estabelecimentos agroindustriais
rurais de pequeno porte deverão realizar,
imediatamente, o recolhimento dos seus
produtos quando for constatado desvio no
controle do processo produtivo que possa
incorrer em risco à saúde ou aos interesses do
consumidor.
Art. 27 A critério da DIAGRO poderão ser
considerados responsáveis pelos
estabelecimentos agroindustriais rurais de
pequeno porte:

I - O Agricultor familiar, devidamente
capacitado;
II - O responsável indicado pela associação ou
cooperativa; ou

III - O profissional reconhecido pelo Conselho
de classe.

CAPÍTULO IX - DAS PENALIDADES E
INFRAÇÕES

Art. 28 O não cumprimento do disposto nesta
Portaria e nas Normativas baixadas pela
DIAGRO implicará em:
I - Advertência por escrito quando o dano possa
ser reparado;
II - Apreensão e destruição dos produtos
inadequados;
III - Cancelamento da Habilitação do agricultor
ou do responsável pelo estabelecimento
quando o dano for considerado irreparável.
Art. 29 As infrações presentes nesta Portaria
serão punidas administrativamente, mediante
Processo Administrativo com garantia de ampla
defesa, sem prejuízo das sanções civil e penal
cabíveis.
Parágrafo único. Incluem-se entre as infrações
previstas nesta Portaria, atos que procurem
embaraçar a ação dos servidores da DIAGRO no
exercício de suas funções, visando impedir,
dificultar ou burlar os trabalhos de fiscalização;
informações inexatas sobre dados estatísticos
referentes à quantidade, qualidade e
procedência dos produtos e de modo geral,
qualquer sonegação que seja feita sobre
assunto que direta ou indiretamente interesse à
segurança da produção do alimento.
Art. 30 As penalidades previstas nos incisosI, II
e III do art. 28, serão aplicadas por ato do
Diretor-Presidente da DIAGRO, em razão das
infringências aos dispositivos desta Portaria.
Art. 31 A pena de advertência será dada ao
infrator primário que:

I - Desobedecer a quaisquer das exigências
higiénico-sanitárias;
II - Permitir a permanência em trabalho, de
pessoas que não possuam carteira de saúde ou
documento equivalente expedido pela
autoridade competente de Saúde Pública;
III - Acondicionar ou embalar produtos em
recipientes não permitidos;
IV - Não colocar em destaque o número do
registro fornecido pela DIAGRO, nos rótulos ou
em produtos;
V - Não exibir data de fabricação e prazo de
validade legíveis;
VI - Embaraçar ou burlar a ação dos servidores
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da DIAGRO no exercício das suas funções;
VII - Deixar de apresentar a planilha de
rastreabilidade da comercialização dos.
produtos.

Art. 32 Para efeito de apreensão e destruição,
previstos nesta Portaria, consideram-se
impróprios para consumo os produtos:

Art. 36 É proibido conceder Registro, mesmo a
título precário, a qualquer estabelecimento que
não tenha sido previamente auditado.
Art. 37 Nos casos de cancelamento do Registro
a pedido dos interessados, bem como nos de
cassação, serão apreendidos e inutilizados
carimbos, rótulos e respectivas matrizes.

I - Que se apresentem danificados por umidade
ou fermentação, rançosos, mofados ou
bolorentos, contendo sujidades ou que
demonstrem pouco cuidado na manipulação,
elaboração, preparo, conservação,
acondicionamento ou transporte;
II - Que forem adulterados, fraudados ou
falsificados;
III - Que contiverem substâncias tóxicas ou
nocivas à saúde;
IV - Que não estiverem de acordo com o previsto
nesta Portaria.
Art. 33 Serão considerados motivos para
cancelamento do registro, as não
conformidades, inclusive dos padrões físico-
químicos e/ou microbiológicos, detectadas por
ocasião das auditorias de manutenção ou
monitoramento além das adulterações, fraudes
ou falsificações conforme descrito abaixo:

a) Adulterações -
I - Quando o produto não atenda as
especificações e determinações fixadas;
II - Quando no preparo dos produtos haja sido
empregada matéria-prima alterada ou impura;
III - Quando tenham sido empregadas
substâncias de qualquer qualidade, tipo e
espécies diferentes das da composição normal
do produto sem prévia autorização da DIAGRO;
IV - Quando mascarar a data de fabricação.
b) Fraudes -
I - Alteração ou modificação total ou parcial de
um ou mais elementos normais do produto, de
acordo com os padrões estabelecidos pela
DIAGRO;
II- Quando as operações de manipulação e
elaboração forem executadas com a intenção
deliberada de estabelecer falsa impressão dos
produtos fabricados;
III - Supressão de um ou mais elementos e/ou
substituição em detrimento da sua composição
normal ou do valor nutritivo intrínseco;
VI - Conservação com substâncias proibidas;
V - Especificação total ou parcial na rotulagem
de um determinado produto que não seja o
contido na embalagem ou recipiente;
VI - Utilização do matéria prima ou produto de
terceiros sem atender as Boas Práticas de
Fabricação.
c) Falsificações
I - Quando os produtos forem elaborados,
preparados e comercializados com forma,
caracteres e rotulagem que constituem
processos especiais de privilégio ou
exclusividade de outro estabelecimento;
II - Quando forem usadas denominações
diferentes das previstas em legislações
vigentes.

Art. 34 Será lavrado o auto de infração em três
vias que deverá ser assinado pelo fiscal que
constatar a infração e pelo proprietário do
estabelecimento ou representantes.
Parágrafo único. Sempre que o infrator se
recusar a assinar, será feita declaração a
respeito no próprio auto, solicitando-se a
assinatura de duas testemunhas, remetendo-se
uma das vias do auto de infração ao proprietário
do estabelecimento, por correspondência
registrada com aviso de recebimento.

CAPÍTULO X - DAS DISPOSIÇÕES
TRANSITÓRIAS

Art. 38 Em caráter transitório, os
estabelecimentos agroindustriais rurais de
pequeno porte cadastrados na DIAGRO,
poderão comercializar seus produtos em todo
território Amapaense.

Art. 39 Os estabelecimentos agroindustriais
rurais de pequeno porte cadastrados na
DIAGRO, serão registrados, relacionados ou
certificados quando cumprirem, na totalidade,
as obrigações assumidas no Termo de
Compromisso.

CAPÍTULO XI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 40 O agricultor familiar proprietário ou
dirigente dos estabelecimentos agroindustriais
rurais de pequeno porte habilitado, nos termos
desta Portaria, é o responsável pela qualidade
dos alimentos que produz e se obriga a:

I - Capacitar-se para execução das atividades
discriminadas nos Artigos 16 e 20 desta
Portaria, por meio de participação em cursos e y
treinamentos sobre Boas Práticas de
Fabricação - BPF, na especialidade de sua
produção, os quais poderão ser realizados por
instituições publicas ou privadas.
II - Promover ações corretivas sempre que
forem detectadas falhas no processo produtivo
ou no produto;
III - Fornecer a DIAGRO, sempre que solicitado,
dados e informações sobre os serviços, as
matérias primas e as substâncias utilizadas, os
processos produtivos, as práticas de fabricação
e os registros de controle de qualidade, bem
como sobre os produtos e subprodutos
fabricados;
IV - assegurar livre acesso aos Fiscais
Estaduais Agropecuários da DIAGRO, aos
estabelecimentos habilitados e colaborar com o
trabalho.
Art. 41 A DIAGRO e os órgãos oficiais de
Pesquisa, Educação e Extensão Rural,
desenvolverão de forma articulada, Programas
de Educação Sanitária visando a fomentar,
entre os produtores e a sociedade, consciência
crítica sobre a importância da inspeção e da
fiscalização sanitária para a saúde pública e
para a garantia da segurança alimentar.

Art. 42 - Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação.
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OTACÍLÍO PtREIRA BARBOSA
Diretor Presidente DIAGRO
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Art. 35 São responsáveis pela infração às
disposições da presente Portaria, para efeito de
aplicação das penalidades nele previstas, as
pessoas fisicas ou jurídicas, responsável ou
proprietário do estabelecimento.
Parágrafo único. A responsabilidade a que se
refere o presente artigo abrange as infrações
cometidas por quaisquer empregados ou
prepostos das pessoas físicas ou jurídicas que
explorarem a produção.
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Excelentíssimo Senhor Presidente,

Foi-nos encaminhado expediente em que se
formulava consulta acerca da legalidade na dispensa
de licitação para o PROCESSO DE PAGAMENTO
PARA O EXERCÍCIO 2016, REFERENTE AS
DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DAS
RESIDÊNCIAS DOS TÉCNICOS E SEDES LOCAIS
DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL
DO AMAPÁ. Concernente a licitação no caso em
voga a legislação vigente diz que:
A Constituição Federal em seu artigo 37, inciso XXI
estabelece o dever de licitar de forma a assegurar a
igualdade de condições a todos os concorrentes, em
obediência aos princípios da impessoalidade, da
isonomia, da publicidade, da moralidade e da
legalidade.
Nesse mesmo sentido , o art. 3o da Lei n.° 8.666/93,
reforça a observância desses princípios e ainda
estabelece que a licitação corresponde a
procedimento administrativo voltado à seleção mais
vantajosa para a contratação desejada pela
Administração Pública e necessária ao atendimento
do interesse público.
Sobre a contratação indevida sem a observância do
procedimento licitatório, fracionando as despesas,
Jorge Ulysses Jacoby Fernandes, traz em sua
obra Contratação Direta sem Licitação, páginas

154/159, 5a edição, Editora Brasília Jurídica,
posicionamento do Tribunal de Contas as União, de
que: "O parcelamento de despesa, quer com o
objetivo de evitar modalidade mais ampla de
licitação, quer com o de possibilitar-lhe a dispensa,

constitui infração legar (...) e também o TCU firmou
entendimento de que‘as compras devem ser
estimadas para todo o exercício e há de ser
preservada a modalidade correta para o objeto total,
que agruparia todos os itens".
E concernente a dispensa em acordo o que dispõe a
Lei n.° 8.666 de 21 de junho de 1993, alterado pela
Lei n.° 9.648, de 27 de maio de 1998.
“Art. 24-É dispensável a licitação” .
VIII - para a aquisição, por pessoa jurídica de direito
publico interno, de bens produzidos ou serviços
prestados por órgão ou entidade que integre a
Administração Pública e que tenha sido criado para
esse fim especifico em data anterior â vigência desta
Lei, desde tenha sido criado para esse fim especifico
em data anterior à vigência desta Lei, desde que o
preço contratado seja compatível com o praticado no
mercado;
Diante do exposto, configura-se indispensável à
contratação dos serviços, por ser imprescindível
para o funcionamento das sedes locais do Instituto
de Desenvolvimento Rural do Amapá. A despesa
cumpriu os requisitos da Lei n° 11.445/2007 são
particularmente importantes, por reduzirem riscos
regulatõrios na prestação dos serviços de
saneamento básico, para qualquer das formas de
organização institucional dos mesmos. Esses
dispositivos são relacionados e comentados a
seguir.
a) Reconhecimento da necessidade de que os
serviços de saneamento tenham sustentabilidade
económica.

Art. 2° Os serviços públicos de saneamento básico
serão prestados com base nos seguintes principios
fundamentais:
VII - eficiência e sustentabilidade económica;
Art. 29. Os serviços públicos de saneamento básico
terão a sustentabilidade económico-financeira
assegurada, sempre que possível, mediante
remuneração pela cobrança dos serviços:
I - de abastecimento de água e esgotamento
sanitário: preferencialmente na forma de tarifas e


