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REGISTRO

• Os estabelecimentos de produtos de origem 
animal devem estar registrados junto à instância 
competente, conforme o disposto no art. 4º da competente, conforme o disposto no art. 4º da 
Lei nº1.283/1950, regulamentada pelo 
Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária 
de Produtos de Origem Animal - RIISPOA, 
instituído pelo Decreto nº 9.013/2017 e suas 
alterações.



REGISTRO

Carnes Leite OvosCarnes Leite Ovos

Produtos de 
abelhas Pescado Armazenagem



RELACIONAMENTO
• O estabelecimento será relacionado junto ao 

Serviço de Inspeção de Produtos de Origem 
Animal (SIPOA).Animal (SIPOA).

• Concedido apenas para os estabelecimentos 
classificados como casa atacadista, que 
realizam importação para reinspeção.

• O estabelecimento será registrado no órgão 
regulador da saúde.



REFORMA E AMPLIAÇÃO

• Qualquer construção nas dependências ou 
instalações  de estabelecimentos registrados ou 
relacionados:relacionados:
 que implique na alteração da capacidade de 

produção ou no fluxo de matérias-primas, dos 
produtos ou dos funcionários.

• Qualquer alteração nas dependências ou instalações 
dos locais de reinspeção ou de armazenamento em 
estabelecimentos relacionados.



PORTARIA 393, 09/09/2021

• Depósito de documentos em sistema eletrônico:

 registro/relacionamento, registro/relacionamento,
 aprovação prévia de projeto,
 reforma e ampliação,
 alterações cadastrais,
 cancelamento.

Manual de instruções para solicitação  de registro e 
relacionamento estabelecimento de produtos de origem 

animal junto ao MAPA – versão preliminar – 2021



PORTARIA 393, 09/09/2021

• Registro de estabelecimentos por meio de 
procedimento simplificado

granja avícola posto de 
refrigeração queijaria

unidade de 
beneficiamento 
de produtos de 

abelhas

entreposto de 
produtos de 

origem animal

casa atacadista
(relacionamento)



PORTARIA 393, 09/09/2021

• Registro de estabelecimentos mediante análise e 
aprovação

 Requerimento
Memorial Técnico Sanitário do Estabelecimento
 Comprovante de endereço
 CNPJ/CPF
 Plantas – projeto arquitetônico



MEMORIAL TÉCNICO SANITÁRIO DO ESTABELECIMENTO

• Dados gerais do estabelecimento (identificação, 
localização, classificação, lista de atividades, 
capacidade de produção);capacidade de produção);

• Detalhes do terreno, pavimentação e água do 
abastecimento;

• Instalações industriais e lista de equipamentos;
• Matérias-primas recebidas e produtos 

fabricados;
• Outras informações sobre o processo produtivo.



MEMORIAL TÉCNICO SANITÁRIO DO ESTABELECIMENTO

• Condições mínimas
Localização:

Área delimitada e suficiente para construção das 
instalações industriais e das demais 
dependências;

Distantes de fontes emissoras de mau cheiro e 
de potenciais contaminantes e que não estejam 
expostas a inundações;



MEMORIAL TÉCNICO SANITÁRIO DO ESTABELECIMENTO

• Condições mínimas

Terreno com área suficiente para circulação e Terreno com área suficiente para circulação e 
fluxo de veículos de transporte;

Pátios e vias de trânsito interno:

Pátio e vias de circulação pavimentados e 
perímetro industrial em bom estado de 
conservação e limpeza.



MEMORIAL TÉCNICO SANITÁRIO DO ESTABELECIMENTO

• Item 5 – Capacidade de produção



MEMORIAL TÉCNICO SANITÁRIO DO ESTABELECIMENTO

• Item 5 – Capacidade de produção



MEMORIAL TÉCNICO SANITÁRIO DO ESTABELECIMENTO

• Item 9 – Instalações industriais



MEMORIAL TÉCNICO SANITÁRIO DO ESTABELECIMENTO

• Item 10 – Máquinas e equipamentos



PROJETO ARQUITETÔNICO

• Será composto das seguintes plantas, por 
edificação/bloco/níveis:

Planta de situação
Planta baixa
Planta de cortes
Planta hidrossanitária
Planta de fluxo de produção e movimentação de 

colaboradores



PLANTA DE SITUAÇÃO
• Planta de localização/implantação

• É um documento que traz a localização do • É um documento que traz a localização do 
terreno dentro de uma área, mostrando as 
dimensões e arredores de onde o projeto será 
executado.

• É correto afirmar que ela oferece uma vista 
superior da edificação, e nela contém todas as 
dimensões do terreno e seus arredores.



PLANTA DE SITUAÇÃO



PLANTA DE SITUAÇÃO



PLANTA DE SITUAÇÃO



PLANTA BAIXA

• É um documento básico elaborado para 
representar o layout de um estabelecimento 
industrial ou determinado setor de produção.industrial ou determinado setor de produção.

• É possível visualizar como todos os setores estão 
interligados, a disposição das máquinas e 
equipamentos, além de outros aspectos:
Pé direito, impermeabilização de paredes, 

declividade de piso, forro



PLANTA BAIXA

• Identificando cada pavimento com os detalhes 
de equipamentos;

• Legendas e identificação das áreas e dos • Legendas e identificação das áreas e dos 
equipamentos

• Os elementos gráficos devem estar na cor preta, 
contemplando cotas métricas.



PLANTA BAIXA

Cotas métricas Cotas de nível



PLANTA BAIXA



PLANTA BAIXA



PLANTA BAIXA
Máquinas e 

equipamentos



PLANTA BAIXA Legendas



PLANTA DE CORTES

• Serve para complementar as informações da 
PLANTA BAIXA, trazendo detalhes que não são 
visíveis naquele documento:visíveis naquele documento:
 altura do peitoril, tamanho das portas e janelas, 

alturas dos óculos em relação ao piso, entre 
outros.

• Existem dois tipos de corte para PLANTA 
BAIXA : corte transversal (menor dimensão) e 
corte longitudinal (maior dimensão).



PLANTA DE CORTES

LongitudinalTranversal



CORTE LONGITUDINAL



CORTE TRANSVERSAL



PLANTA HIDROSSANITÁRIA

• É aquele que engloba toda a distribuição de água 
fria, água quente, esgoto e água pluvial ao longo 
da edificação.da edificação.

• Essencial para que a água que vem da 
concessionária chegue até as peças de utilização, 
como chuveiro, torneiras, sanitários etc.

• Fundamental para que as águas residuais, os 
dejetos eliminados pelos ralos e vasos sanitários 
cheguem até a tubulação de esgoto.



PLANTA HIDROSSANITÁRIA



PLANTA HIDROSSANITÁRIA



PLANTA HIDROSSANITÁRIA



PLANTA HIDROSSANITÁRIA



PLANTA DE FLUXO
• Planta baixa representando 0 fluxo de produção 

e de movimentação de colaboradores.

• Deve representar graficamente as instalações e 
os equipamentos, definitivos em cor única, 
preferencialmente, preta.

• Geralmente o fluxo é indicado por setas 
indicativas coloridas que irão indicar onde 
começa e termina cada processo.



PLANTA DE FLUXO – PRODUTOS

• É importante demonstrar qual será o caminho 
feito durante toda a produção, desde o 
recebimento da matéria-prima até o envio do recebimento da matéria-prima até o envio do 
produto final para os pontos de venda.

• Se forem demonstrados mais de um fluxo na 
mesma prancha, usar setas indicativas de cores 
diferentes.



PLANTA DE FLUXO: PRODUTOS



PLANTA DE FLUXO: PRODUTOS



PLANTA DE FLUXO - COLABORADORES

• A representação da movimentação dos 
colaboradores deve demonstrar o trajeto que é 
feito para:feito para:

entrada e saída da fábrica, pelas barreiras 
sanitárias;

vestiários, sanitários e refeitório, entre outros.



PLANTA DE FLUXO: COLABORADORES



Maiores informações:

• https://www.in.gov.br/en/web/dou/-
/portaria-n-393-de-9-de-setembro-de-
2021-3441459622021-344145962

• https://www.gov.br/agricultura/pt-
br/assuntos/inspecao/produtos-
animal/empresario/registro-de-
estabelecimentos



Obrigado

cesar.barradas@agricultura.gov.brcesar.barradas@agricultura.gov.br


