
PORTARIA Nº 549, DE 25 DE NOVEMBRODE 2002.

ESTABELECE PROCEDIMENTOS PARA ANÁLISE FISCAL

DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL.

O  DIRETOR-GERAL  DO  INSTITUTO  MINEIRO  DE

AGROPECUÁRIA - IMA, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 19, inciso XI do

Regulamento baixado pelo Decreto nº 33.859, de 21 de agosto de 1992, tendo em vista o

disposto nos incisos XII e LIV do artigo 2º do mesmo diploma legal, e no artigo 14 da Lei

nº 11.812, de 23 de janeiro de 1995,

RESOLVE:

Art. 1º. Todo produto de origem animal inspecionado pelo IMA

constante da legislação vigente poderá ser objeto de análise fiscal pela Divisão de Apoio

Laboratorial - DALB, ou por laboratório oficial conveniado.

Parágrafo único. Análise fiscal é aquela efetuada no produto

coletado pela autoridade fiscalizadora competente, devidamente identificada, de acordo

com protocolo especial  de coleta,  de modo a permitir  a interposição de recurso e que

servirá para verificar a conformidade do produto com as exigências legais.

Art. 2º. Os produtos a serem analisados serão coletados nos

estabelecimentos produtores.

Art. 3º. A coleta dos produtos de origem animal consistirá em

amostras do estoque existente, podendo ser coletadas em triplicata ou amostra única,

observando-se o seguinte:

I - Serão coletadas amostras em triplicata daqueles produtos

que, na data da coleta, possuam ainda um período de validade superior a 60 (sessenta)

dias, sendo certo que:

a)  as  amostras  em  triplicata  serão  constituídas  pelas

amostras de Prova, Contraprova e Testemunha;

b)  a  amostra  de  Contraprova  será  entregue  ao

proprietário/representante legal  do estabelecimento acompanhada da respectiva via  do



Termo  de  Coleta  de  Amostra,  ficando  sob  sua  guarda  e  responsabilidade,  sendo-lhe

facultada sua apresentação quando discordar  do  resultado da amostra  de Prova,  nos

termos do artigo 7º desta Portaria;

c) as amostras de Prova e Testemunha serão imediatamente

encaminhadas, pela autoridade fiscalizadora, à Divisão de Apoio Laboratorial do IMA ou

laboratório oficial conveniado, acompanhadas da respectiva via do Termo de Coleta de

Amostra;

d) o custeio da análise das amostras de Prova e Testemunha

é  de  responsabilidade  do  IMA,  cabendo  ao  proprietário/representante  legal  do

estabelecimento arcar com o ônus da análise da Contraprova.

II - Serão coletados em amostra única aqueles produtos que

na data da coleta possuírem período de validade igual ou inferior a 60 (sessenta) dias,

correndo por conta do IMA o custeio de sua análise.

Art.  4º.  As  amostras  devem  ser  coletadas  observando-se

rigorosamente  as  instruções  específicas  em  todas  as  suas  etapas,  a  saber,  coleta,

acondicionamento  e  remessa  descritos  no  Manual  de  Procedimentos  elaborado  pelos

técnicos da Divisão  de Inspeção  e  Fiscalização  de Produtos  de  Origem Animal  e  da

Divisão de Apoio Laboratorial do IMA.

Art.  5º.  As  análises  serão  realizadas  com  metodologias

analíticas oficiais, aprovadas pela Divisão de Apoio Laboratorial do IMA, fundamentadas

em critérios técnicos e legais.

§1º. A análise da amostra de Contraprova será realizada com

a mesma metodologia analítica adotada para a análise da amostra de Prova, podendo ser

modificada, a juízo da Divisão de Apoio Laboratorial  -  DALB, desde que satisfeitas as

exigências contidas no “caput” deste artigo.

§2º A análise da amostra Testemunha será, obrigatoriamente,

realizada com a mesma metodologia analítica adotada na análise da Contraprova.

§3º  Os parâmetros a serem pesquisados nas análises das

amostras de Contraprova e Testemunha serão os mesmos da amostra de Prova.



Art.  6º.  Da  análise  fiscal  será  emitido  minucioso  Boletim

Oficial de Resultado de Análise e lavrada ata circunstanciada, datada e assinada por todos

os participantes.

§1º.  Os  documentos  mencionados  no  “caput”  deste  artigo

serão  arquivados  na  Divisão  de  Apoio  Laboratorial  do  IMA  ou  laboratório  oficial

conveniado,  sendo  encaminhadas  cópias  à  Divisão  de  Inspeção  e  Fiscalização  de

Produtos de Origem Animal - DIPA.

§2º. No caso das análises acompanhadas por perito, devem

constar da ata todos os quesitos por ele formulados.

Art. 7º. Se a análise da amostra de Prova for condenatória, o

proprietário/representante legal do estabelecimento será notificado sobre o resultado bem

como do seu direito de requerer análise da Contraprova no prazo de quarenta e oito horas,

a contar da data do recebimento da notificação, apresentando a amostra em seu poder na

data, hora e local  determinados, sendo-lhe facultado indicar perito para acompanhar a

análise.

Parágrafo único. Decorrido o prazo fixado no “caput”  deste

artigo, sem manifestação do interessado, o Boletim Oficial de Resultado de Análise da

Prova será considerado definitivo.

Art.  8º.  A discordância entre os resultados das análises da

Prova e da Contraprova ensejará automaticamente a realização de análise laboratorial na

segunda amostra (amostra Testemunha) em poder da Divisão de Apoio Laboratorial do

IMA ou laboratório oficial conveniado.

§1º.  O  proprietário/representante  legal  do  estabelecimento

será notificado sobre o resultado da análise da amostra de Contraprova, bem como do dia,

hora e local  da realização da análise da amostra Testemunha, e sobre seu direito de

indicar perito para acompanhar a análise.

§2º. O resultado da análise realizada na amostra Testemunha

será  definitivo  não  cabendo  mais  recurso,  sendo  o  proprietário/representante  legal  do

estabelecimento notificado. 



Art.  9º.  Em  se  tratando  de  amostra  única,  o

proprietário/representante legal do estabelecimento será notificado, no momento da coleta,

sobre seu direito de indicar perito para acompanhar a análise, e da data, hora e local em

que será realizada.

Parágrafo  único.  O  resultado  da  análise  da  amostra  única

será  definitivo  e  comunicado  por  notificação  ao  proprietário/representante  legal  do

estabelecimento.

Art.  10.  Nenhuma das amostras de que trata esta Portaria

será  analisada  se  constatadas  irregularidades  que  comprometam  a  conservação  e  a

autenticidade do produto.

Parágrafo único. A análise da Contraprova, não será efetuada

se houver indícios de violação da amostra em poder do proprietário/representante legal do

estabelecimento,  e  prevalecerá  como definitivo  o  Boletim Oficial  de  Análise  relativo  à

amostra de Prova.

Art.  11.  Esta  portaria  entra  em  vigor  na  data  de  sua

publicação e revoga qualquer disposição em contrário, especialmente a Portaria nº 429,

de 15 de fevereiro de 2001.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Belo Horizonte, 25 de novembro de 2002.

         Célio Gomes Floriani

               Diretor-Geral


