
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
SECRETARIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA

DEPARTAMENTO DE INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL
 

          

OFÍCIO-CIRCULAR Nº 31/2022/DIPOA/SDA/MAPA

Brasília, 13 de junho de 2022.

Aos Coordenadores dos SIPOA

 

Assunto: Orientações de procedimentos frente à greve dos auditores fiscais federais
agropecuários, deflagrada pelo Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais Federais
Agropecuários.

 

Senhores Coordenadores,

 

Tendo em vista a deflagração do movimento de paralisação dos auditores fiscais
federais agropecuários, programada para ocorrer nos dias 14 e 15 de junho próximos, e tendo em
vista o disposto no inciso XVII do art. 3º do Decreto nº 10.282, de 20 de março de 2020; no inciso I do
art. 12, inciso VI do art. 73, nos art. 85 ao 204-C e no parágrafo único do art. 498 do Decreto nº 9.013,
de 29 de março de 2017; no Decreto nº 10.419, de 7 de julho de 2020; na Portaria MAPA nº 562, de
11 de abril de 2018; na Portaria MAPA nº 116, de 26 de março de 2020; Portaria SDA nº 196, de 8 de
janeiro de 2021; e na Portaria SDA nº 365, de 16 de julho de 2021, este Departamento de Inspeção de
Produtos de Origem Animal – DIPOA/SDA orienta o que segue:

1. Da comunicação de participação no movimento de paralisação

Os servidores que aderirem ao movimento deverão comunicar o fato às chefias
imediatas, para fins de controle e organização do atendimento às a vidades essenciais, previstas na
Portaria MAPA nº 116, de 2020.

2. Do preenchimento do ponto eletrônico

Deverá ser indicado na folha de ponto dos servidores que aderirem ao movimento de
paralisação o motivo de afastamento legal sob “código 03146 - Falta Por Greve”.

Caso a inclusão não seja realizada pelo próprio servidor que comunicou a par cipação
da paralisação, caberá à sua chefia imediata proceder ao ajuste na respectiva folha de ponto.

3. Da organização das escalas de trabalho para cobertura dos abates

As a vidades de inspeção industrial e sanitária de produtos de origem animal são
consideradas a vidades essenciais e tendo em vista ainda, os possíveis impactos sociais, ambientais e
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de bem-estar dos animais decorrentes da paralisação de abates, em todas as cadeias produ vas, mas
com impactos mais relevantes nas cadeias produ vas de suínos e aves, principalmente, alertamos que
caberá, inicialmente, aos encarregados dos Serviços de Inspeção Federal designarem equipe de
servidores oficiais, médicos veterinários (AFFA-MV, veterinários temporários ou conveniados), para
realização das a vidades de inspeção ante e post mortem dos animais de abate, conforme
programação de abate previamente fornecida pelos estabelecimentos (inciso VI do art. 73 do Decreto
nº 9.013, de 2017), de forma a cobrir toda a programação de abate do estabelecimento.

Nos casos em que o encarregado integrar, igualmente, o movimento de paralisação, a
designação das equipes de trabalho e respec vos horários de entrada e saída será definida pela
Coordenação dos SIPOA’s.

Não há permissão para a realização de interrupções de turnos de abate estabelecidos
em processos devidamente analisados e efetivados.

4. Da Certificação Sanitária

As cer ficações sanitárias devem ser man das, obedecidos os prazos legais
estabelecidos.

Nos casos em que o prazo legal termine em dia sem a vidade regular da unidade
emitente, fica estabelecido o próximo dia de a vidade da unidade selecionada pelo estabelecimento,
como data final.

Nos casos em que for iden ficado acúmulos ou perda de prazos, o SIPOA poderá
determinar o funcionamento da unidade emitente em datas ou períodos adicionais, quando
pertinente.

5. Das Decisões Judiciais

Caberá aos servidores lotados nos estabelecimentos impetrantes de ações judiciais a
cumprir aquilo que foi determinado.

 

Em situações não previstas neste documento serão tratadas de forma pontual através
de processos ou consultas específicas dos respectivos SIPOA.

Solicitamos dar conhecimento aos servidores atuantes nos Serviços de Inspeção Federal.

 

 

Documento assinado eletronicamente por LUCIO AKIO KIKUCHI, Diretor(a) do Departamento de
Inspeção de Produtos de Origem Animal - Substituto(a), em 13/06/2022, às 14:53, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro
de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.agro.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
22187561 e o código CRC E7E0C55E.

 

Esplanada dos Ministérios, Bloco D, Anexo Ala A, 4º Andar, Sala 401,   - Bairro Zona Cívico-Administrativa –
Telefone: (61) 3218-2014/2684   
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm


CEP 70043900 Brasília/DF 

Referência: Processo nº 21000.055916/2022-91 SEI nº 22187561
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