
ANEXO 1 – LEGISLAÇÕES GERAIS REFERENTES A 

INSPEÇÃO/FISCALIZAÇÃO DE ALIMENTOS 

 

FEDERAL 

1. CF –art. 23, II e VIII (competência comum) 

 

2. Lei 1283/50 (alterada pelo Decreto n.º 9.013/17)  – Obrigatoriedade  

Dispõe sobre a inspeção industrial e sanitária dos produtos de origem 

animal. 

 

3. Decreto 30691/52 - Aprova o novo Regulamento da Inspeção Industrial e 

Sanitária de Produtos de Origem Animal. 

 

4. Lei 7.889/89 (alterada pelo Decreto n.º 9.013/17 e MP 772/2017) – 

Traz os níveis de inspeção (Federal, Estadual e Municipal) - Dispõe 

sobre inspeção sanitária e industrial dos produtos de origem animal, e 

dá outras providências. 

5. Lei 8171/91  Cria a política agrícola e o SUSAF  

6. Lei 9972/00 Institui a classificação de produtos vegetais,  subprodutos e 

resíduos de valor econômico, e dá outras providências. 

7. Lei 13.305/16 - Acrescenta art. 19-A ao Decreto-Lei nº 986, de 21 de 

outubro de 1969, que "institui normas básicas sobre alimentos", para 

dispor sobre a rotulagem de alimentos que contenham lactose. 

8. Decreto 6268/00 Regulamenta a Lei no 9.972, de 25 de maio de 2000, 

que institui a classificação de produtos vegetais, seus subprodutos e 

resíduos de valor econômico, e dá outras providências. 

9. Dec 5741/06 Regulamenta o SUSAF (SISBI)  

Regulamenta os arts. 27-A, 28-A e 29-A da Lei no 8.171, de 17 de 

janeiro de 1991, organiza o Sistema Unificado de Atenção à Sanidade 

Agropecuária, e dá outras providências. 

10. Resolução RDC 26/2015 - Requisitos para rotulagem de                  

produtos alergênicos 

11. Medida Provisória nº 722/2017 - Inspeção sanitária e industrial dos 

produtos de origem animal 

12. Decreto Federal nº 9.013/2017 - Inspeção industrial e sanitária de 

produtos de origem animal 

 

ESTADUAL  

1. Lei 10691/96 - Dispõe sobre a inspeção e fiscalização dos produtos de 

origem animal no Estado  

do Rio Grande do Sul.  

http://intra.mp.rs.gov.br/pcont/local_fs/areas/consumidor/arquivos/seg_alimentar/rdc262015.pdf
http://intra.mp.rs.gov.br/pcont/local_fs/areas/consumidor/arquivos/seg_alimentar/rdc262015.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Mpv/mpv772.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Mpv/mpv772.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/decreto/D9013.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/decreto/D9013.htm


2. Dec 39.688/99  - Regulamenta a Lei nº 10.691, de 09 de janeiro de 1996, 

que dispõe sobre a inspeção e fiscalização dos produtos de origem 

animal no Estado do Rio Grande do Sul.  

3. Lei 13825/11 – Cria o SUSAF - SISTEMA UNIFICADO ESTADUAL DE 

SANIDADE AGROINDUSTRIAL FAMILIAR, ARTESANAL E DE 

PEQUENO PORTE - SUSAF-RS -, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  

4. Dec 49340/12 - REGULAMENTA A LEI Nº 13.825, DE 4 DE NOVEMBRO 

DE 2011, QUE DISPÕE SOBRE O SISTEMA UNIFICADO ESTADUAL 

DE SANIDADE AGROINDUSTRIAL FAMILIAR, ARTESANAL E DE 

PEQUENO PORTE - SUSAF-RS. 

5. Dec 23.430/74 (alterado pelo Decreto 53.304/2016):  

6. Dec 53.304/16 - Altera o Anexo do Decreto n° 23.430, de 24 de outubro 

de 1974, que aprova regulamento que dispõe sobre a promoção, 

proteção e recuperação da Saúde Pública. 

7. Portaria SES-RS Nº 321/17 - Suspende por 1 ano o prazo para a 

adequação dos estabelecimentos às exigências de instalações físicas do 

Dec 53304/16. 

 

MUNICIPAL 

 

- Portaria SES-RS Nº 66 DE 26/01/2017 - atualizada pela Portaria SES nº 146 de 

23/03/2017, publicada no DOE em 29 março de 2017, a qual estabelece os requisitos 

e exigências para o funcionamento, licenciamento, fiscalização e controle dos 

estabelecimentos que exerçam a atividade de comércio atacadista e varejista nos 

segmentos de açougue e fiambreria, em todo o território do Estado do Rio Grande do 

Sul. 

- Portaria SES-RS Nº 146/17 - Altera a Portaria nº 66, de 31 de janeiro 2017, que 

estabelece os requisitos e exigências para o funcionamento, licenciamento, 

fiscalização e controle dos estabelecimentos que exerçam a atividade de comércio 

atacadista e varejista nos segmentos de açougue e fiambreria 

 

 

 

http://www.saude.rs.gov.br/upload/arquivos/carga20170618/28121801-321-cevs.pdf
http://www.saude.rs.gov.br/upload/arquivos/carga20170618/28121801-321-cevs.pdf
http://www.saude.rs.gov.br/upload/arquivos/carga20170618/28121801-321-cevs.pdf
http://www.saude.rs.gov.br/upload/arquivos/carga20170437/13053737-1491569308-146-cevs.pdf
http://www.saude.rs.gov.br/upload/arquivos/carga20170437/13053737-1491569308-146-cevs.pdf
http://www.saude.rs.gov.br/upload/arquivos/carga20170437/13053737-1491569308-146-cevs.pdf
http://www.saude.rs.gov.br/upload/arquivos/carga20170437/13053737-1491569308-146-cevs.pdf

