
PORTARIA Nº 246/97, DE 17 DE JUNHO DE 1997.

ADOTA  PROCEDIMENTOS  TÉCNICOS  APLICÁVEIS  À
INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA DOS PRODUTOS DE
ORIGEM ANIMAL.

O  DIRETOR-GERAL  DO  INSTITUTO  MINEIRO  DE
AGROPECUÁRIA - IMA, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 19, inciso I, do Decreto nº
33.859, de 21 de agosto de 1992, para atender o que prescreve o artigo 126 do Regulamento da
Inspeção e Fiscalização Sanitária dos Produtos de Origem Animal - RIFSPOA, baixado pelo Decreto
nº 38.691, de 10 de março de 1997,

considerando  a  complexidade  dos  procedimentos  técnicos
aplicáveis à inspeção e fiscalização sanitária dos produtos de origem animal,

considerando,  ainda,  a  compatibilidade  e  a  identidade  existente
entre os procedimentos técnicos adotados pelo Ministério da Agricultura e do Abastecimento e os
que serão colocados em prática por esta Autarquia,

RESOLVE:

Art.  1º  -  Ficam adotados,  oficialmente,  pelo  Instituto  Mineiro  de
Agropecuária - IMA - os procedimentos técnicos aplicáveis à inspeção e fiscalização sanitária dos
produtos de origem animal denominados “Métodos Analíticos para controle de produtos de origem
animal  e  seus  ingredientes”,  constituídos  pelos  “Métodos  Microbiológicos  e  Métodos  Físicos  e
Químicos”  do  Laboratório  Nacional  de  Referência  Animal  da  Secretaria  Nacional  de  Defesa
Agropecuária do Ministério da Agricultura e do Abastecimento, aprovados pela Portaria nº 001/81, de
7 de outubro de 1981.

Art. 2º - O Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA, adotará como
parâmetro, a seu critério exclusivo, os Padrões Analíticos para produtos de origem animal e seus
ingredientes,  vigentes  no  Ministério  da  Agricultura  e  do  Abastecimento,  relativamente  ao
Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal - RIISPOA, baixado
pelo Decreto nº 30.691, de 29 de março de 1952, e suas alterações vigentes.

Art. 3º - Na ausência de um ou outro método e padrão analítico na
legislação do Ministério da Agricultura e do Abastecimento mencionados nos artigos 1º  e 2º desta
Portaria, o Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA - poderá adotar, a seu critério exclusivo, o vigente
no Ministério da Saúde ou outro que julgar adequado, visando  sempre a adoção dos procedimentos
técnicos oficiais, idôneos e de comprovada eficiência para a garantia da qualidade de seus trabalhos,
proteção dos consumidores e preservação da Saúde Pública, no seu regular exercício do poder de
polícia.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
INSTITUTO  MINEIRO  DE  AGROPECUÁRIA  -  IMA,  aos  17

(dezessete) dias do mês de julho de 1997.

Antônio Cândido Martins Borges
Diretor-Geral


