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 ANVISA - RDC 49/2013 – Inclusão produtiva com segurança sanitária. Norma que 
dispõe sobre  regularização sanitária de atividades do MEI, empreendimento familiar 
rural e da economia solidária. “Deu palco para uma revolução silenciosa que acontece 
nos municípios”.

 2014-2017 – REDESIMPLES - SES/CVISA, SEBRAE - Aproximação com as VISA’s dos 
municípios – Para tratar da simplificação do Licenciamento Sanitário (RDC 49, RDC 153 -
Classificação do Grau de Risco para as atividades econômicas sujeitas à vigilância 
sanitária).

 2016 – SES/MS – Premiação de projetos de VISA, tendo como critério, que promovessem 
a inclusão produtiva – Norma RDC 49/2013; Premiação: Automóvel para Vigilância 
Sanitária Municipal. 25 projetos, 20 de inclusão produtiva de MEI e PR. 

 29/12/2016 – SES – VISA /MS. (Resolução nº 59/SES/MS). Dispõe sobre a tabela de 
classificação de grau de risco sanitário das atividades codificadas conforme Classificação 
Nacional de Atividade Econômica – CNAES;



 Dificuldade de acesso dos produtos das agroindústrias nas 
compras municipais da merenda escolar; (demanda macro 
segmento de Alimentos e bebidas, e AD)

 Sala do Empreendedor - Dificuldade em orientar sobre a 
regularização de estabelecimentos e produtos frente aos órgãos 
de vigilância e de inspeção de produtos de alimentos de origem 
animal, vegetal e bebidas; 

 Informações sobre o SISB POA/SUASA - Sistema Unificado de 
atenção à sanidade animal – Sistema Brasileiro de Inspeção de 
Produtos de Origem Animal. Quais os Requisitos e procedimentos 
de inspeção dos serviços oficiais, visando a adesão ao SISBI-POA, é 
viável para o município.  

 SIM por meio de Consórcios Intermunicipais – Multifinalitários: Saúde, 
Agropecuária, Meio Ambiente, Resíduos Sólidos.



 20/10/2017 - Reunião com os órgãos de Vigilância e de 
Inspeção Sanitária de Produtos de Origem Animal e vegetal e 
bebidas.

 Evento conjunto: 09 e 10/11/2017 - Fórum de regularização 
de agroindústria de Produtos de Origem Animal e vegetal e 
Bebidas junto com o Brasil Mais Simples.
◦ IAGRO - Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal
◦ MAPA /SIPOV – Serviço de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal
◦ MAPA /SIPOA – Serviço de Inspeção de Produtos de Origem Animal
◦ ANVISA
◦ Secretaria Estadual de Saúde – Coordenadoria de VISA do Estado
◦ Governo do Estado - SEMAGRO



Capítulo 5 – Estrutura

Capítulo 4 - Exigências Legais e específicas

Ouvidoria - Publicação SEBRAE – Fábrica de Polpa de Frutas



 Novas Dinâmicas no Mercado...



“Todos (os alimentos) inspecionados pelos órgãos sanitários dos seus Estados. O motivo? Faltava 1 
carimbo, um selo, uma coisa qualquer. Estou fechando a minha operação no Rock in Rio porque a 
minha ética, o meu profissionalismo e as minhas convicções não me permitem ver uma cena dessas. 
Comida da melhor qualidade sendo jogada fora enquanto tantas pessoas morrem de fome no mundo. 
O meu prejuízo provavelmente é do tamanho desse mesmo mundo, mas minha dignidade e as 
minhas crenças são maiores!”, escreveu.

A vigilância sanitária do Rio de Janeiro invadiu o meu estande 
no Rock in Rio com quase 15 pessoas e decretou que os 
queijos brasileiros, bem como a charcutaria brasileira da 
melhor qualidade, meus fornecedores há pelo menos 20 anos, 
não são bons o bastante para comercialização. Sem nenhum 
bom senso ou razoabilidade, jogaram fora mais de 80kg de 
queijo dentro da validade, assim como 80kg de linguiça fresca
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