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482i Estearoil 2-lactilato de cálcio, estearoil lactilato de cácio 0,7
491 Monoesterato de sorbitana 1,0
492 Triesterato de sorbitana 1,0
495 Monopalmitato de sorbinana 1,0

ESPESSANTE=ESP
Todos autorizados como BPF Quantum satis

ANTIAGLUTINANTE= ANAH
Todos autorizados como BPF Quantum satis

341 iii Fosfato tricálcico, fosfato tribásico de cálcio, fosfato de
cálcio tribásico, fosfato de cálcio precipitado, fosfato de
cálcio.

1,0

ANTIOXIDANTES=ANT
Todos autorizados como BPF Quantum satis

5.1.2. Em todos os casos se admitirá a presença dos aditivos
transferidos por meio dos ingredientes opcionais em conformidade
com o princípio de transferências de aditivos alimentares / Portaria nº
540 - SVS/MS, de 27 de outubro de 1997 (DOU de 28/10/97). A sua
concentração no produto final não deverá superar a proporção que
corresponda à concentração máxima admitida no ingrediente opcional
e, quando se tratar de aditivos indicados na tabela 2 do presente Re-
gulamento, não deverá superar os limites máximos autorizados nele.

5.2. Coadjuvante opcional de tecnologia/elaboração:
5.2.1 É permitida a utilização de:
5.2.1.1.Gases inertes, nitrogênio e dióxido de carbono para o

envase;
5.2.1.2.Enzimas de acordo com a legislação específica.

6. CONTAMINANTES
Os contaminantes orgânicos e inorgânicos não devem estar

presentes em quantidades superiores aos limites estabelecidos pelo
Regulamento Técnico especifico vigente.

7. HIGIENE
7.1. Considerações gerais: As práticas de higiene para ela-

boração do produto devem estar de acordo com a Portaria nº 368, de
04 de setembro de 1997, que aprovou o Regulamento Técnico sobre
as Condições Higiênico-Sanitárias e de Boas Práticas de Fabricação
para Estabelecimentos Elaboradores/Industrializadores de Alimentos.

7.2. A matéria-prima, de origem láctea na forma líquida, a
ser utilizada na elaboração do produto, deve ser higienizada por meios
mecânicos adequados e previamente submetida a tratamento térmico
adequados (pasteurização, UHT ou esterilização) combinado ou não a
outros processos físicos e biológicos que possam vir a ser aceitos/ofi-
cializados e que contribuam para garantir a inocuidade do produto.

7.3. Critérios Macroscópicos e Microscópicos: O produto
não deve conter substâncias estranhas de qualquer natureza.

7.4. Critérios Microbiológicos:

M i c r o o rg a n i s m o s Critério de Aceita-
ção

Categoria Método de Análise

Aeróbios Mesófilos está-
veis/ g

n=5 c= 2 m= 3,0 x
104 M= 1,0 x 105

5 Instrução Normativa nº
62, de 26/8/2003.

Coliformes g (30ºC) n=5 c= 2 m= 10
M=100

5 Instrução Normativa nº
62, de 26/8/2003.

Coliformes/g (45ºC) n=5 c= 2 m< 3 M=
10

5 Instrução Normativa nº
62, de 26/8/2003.

Stafilococos coag. n=5 c= 1 m= 10
M= 100

8 Instrução Normativa nº
62, de 26/8/2003.

Salmonella sp (25g) n=10 c= 0 m= 0 11 Instrução Normativa nº
62, de 26/8/2003.

Os parâmetros contidos na tabela acima deverão ser obtidos
no produto final (pronto para consumo) imediatamente após sua fa-
bricação, a partir de amostras colhidas no estabelecimento produtor.

8. PESOS E MEDIDAS.
Aplica-se legislação específica vigente.

9. ROTULAGEM
Aplica-se a legislação específica vigente e mais o seguinte:
9.1. Quando, no processo tecnológico do produto, for adi-

cionado gordura vegetal, deve ser indicado no painel principal do
rótulo logo abaixo do nome do produto, em caracteres uniformes em
corpo e cor sem intercalação de dizeres ou desenhos, letras em caixa
altas e em negrito, a expressão: CONTÉM GORDURA VEGETAL.

9.1.1. A expressão CONTÉM GORDURA VEGETAL in-
dicada no subitem 9.1 não será exigido no caso em que a informação
da adição de gordura vegetal já estiver contemplada na designação
(denominação de venda ou nome do produto).

9.2. No Composto Lácteo de cor branca, adicionado de soro
de leite, deve constar no painel principal do rótulo, logo abaixo do
nome do produto, em destaque, a expressão: CONTÉM SORO DE
LEITE, quando for o caso.

9.3. No Composto Lácteo na cor branca deve constar em
qualquer parte do rótulo ou rotulagem do produto, que seja de fácil
visualização para o consumidor em caracteres uniforme em corpo e
cor sem intercalação de dizeres ou desenhos, letras em caixa altas e
em negrito a expressão: COMPOSTO LÁCTEO NÃO É LEITE EM
PÓ ou ESTE PRODUTO NÃO É LEITE EM PÓ.

9.4 .Nas embalagens de "Composto Lácteo com................",
ou "Composto Lácteo Sabor...........", ou Composto Lácteo
com............. Sabor...........", deve constar no painel principal do rótulo,
logo abaixo do nome do produto, em destaque a expressão: CON-
TÉM SORO DE LEITE, quando for o caso.

9.5. Nas embalagens de "Composto Lácteo com................",
ou "Composto Lácteo Sabor...........", ou Composto Lácteo
com............. Sabor...........", com adição de soro de leite igual ou
inferior à 250g, deve constar no painel principal do rótulo, logo
abaixo do nome do produto, em destaque: CONTÉM SORO DE
LEITE, quando for o caso.

9.6. Deve ser atendida a legislação que regulamenta a co-
mercialização de alimentos para lactentes e crianças de primeira in-
fância e demais legislações pertinentes.

10. MÉTODOS DE ANÁLISES
Os métodos de análises recomendados são indicados nos

subitens 4.2.2. e 7.4.

11. AMOSTRAGEM.
Seguem-se os procedimentos recomendados na Lei nº 6.437,

de 20 de agosto de 1997, no Decreto-Lei nº 986, de 21 de outubro de
1969, e na Resolução-RDC nº 12, de 2 de janeiro de 2001.

SECRETARIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA
<!ID351752-0>

PORTARIA Nº 74, DE 6 DE JUNHO DE 2007

O SECRETÁRIO DE DEFESA AGROPECUÁRIA, DO MI-
NISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMEN-
TO, no uso da atribuição que lhe conferem os arts. 9º e 42, do Anexo
I, do Decreto nº 5.351, de 21 de janeiro de 2005, tendo em vista o
que consta do Processo nº 21000.001007/2007-01, resolve:

Art. 1º Submeter à consulta pública, pelo prazo de 30 (trinta)
dias, a contar da data da publicação desta Portaria, o Projeto de
Instrução Normativa com seus anexos, que estabelece o Regulamento
para Habilitação e Credenciamento de Organizações Públicas e Pri-
vadas para a Prestação de Serviços de Monitoramento de Moscas das
Frutas para Programas de Exportação.

Art. 2º As sugestões da consulta pública de que trata o art.
1º, uma vez tecnicamente fundamentadas, deverão ser encaminhadas,
por escrito, ao endereço: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento, Esplanada dos Ministérios, Bloco D, Anexo B, Sala 328-
B, DPCP/CGPP/DSV/SDA, CEP 70.043-900-Brasília-DF, ou envia-
das para o endereço eletrônico dpcp-cgpp@agricultura.gov.br.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

INÁCIO AFONSO KROETZ

ANEXO

PROJETO DE INSTRUÇÃO NORMATIVA SDA Nº , DE
DE DE 2007.

O SECRETÁRIO DE DEFESA AGROPECUÁRIA, DO MI-
NISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMEN-
TO, no uso das atribuições que lhe conferem os arts. 9º e 42, do
Anexo I, do Decreto nº 5.351, de 21 de janeiro de 2005, nos termos
do disposto no Regulamento de Defesa Sanitária Vegetal, Capítulo IV,
aprovado pelo Decreto nº 24.114, de 12 de abril de 1934,

Considerando a importância dos monitoramentos de mosca
das frutas visando cumprir as normas estabelecidas nos programas de
exportação e garantir a sanidade dos produtos vegetais, e o que consta
do Processo nº 21000.001007/2007-01, resolve:

Art. 1º Aprovar o Regulamento para Habilitação e Creden-
ciamento de Organizações Públicas e Privadas para a Prestação de
Serviços de Monitoramento de Mosca de Frutas para Programas de
Exportação constante dos anexos da presente Instrução Normativa.

Art. 2º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de
sua publicação.

INÁCIO AFONSO KROETZ

ANEXO I

REGULAMENTO PARA HABILITAÇÃO E CREDEN-
CIAMENTO DE ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS

PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO
DE MOSCAS DAS FRUTAS VISANDO CUMPRIR NORMAS

ESTABELECIDAS EM PROGRAMAS DE EXPORTAÇÃO

CAPÍTULO I
DA HABILITAÇÃO E CREDENCIAMENTO

Art. 1º A prestação de serviços de monitoramento de moscas das
frutas poderá ser realizada por organização de direito público ou privado,
doravante denominada apenas organização, que deve estar credenciada
no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA).§ 1º A
solicitação de credenciamento será feita mediante requerimento (Anexo
II) da organização interessada ao Serviço de Defesa Sanitária Agrope-
cuária (SEDESA) da Superintendência Federal de Agricultura (SFA) da
Unidade da Federação (UF) onde a organização pretenda atuar.

§ 2º Caberá ao SEDESA/SFA analisar a documentação apre-
sentada, vistoriar instalações, verificar a existência e avaliar as condições
de uso dos equipamentos relacionados no requerimento, adotar outras
providências referentes ao pedido de credenciamento, com vistas ao ple-
no atendimento das exigências estabelecidas nesta Instrução Normativa e
emitir parecer conclusivo (Laudo de Vistoria - Anexo III), encaminhando
toda a documentação ao Departamento de Sanidade Vegetal (DSV).

Art. 2º O credenciamento da organização prestadora de ser-
viço de monitoramento de moscas das frutas deverá ser feito me-
diante abertura de processo administrativo no SEDESA/SFA.

§ 1º Compõem o processo de credenciamento da organização
os seguintes documentos, dispostos nesta ordem:

I - requerimento para o credenciamento, conforme modelo (Anexo II);
II - memorial descritivo do escritório, laboratório de triagem

e identificação de moscas das frutas, espaço para estocagem de pro-
dutos, equipamentos e instrumentos necessários para a execução do
monitoramento, com os respectivos quantitativos, sendo vedada a
utilização dos mesmos equipamentos e infra-estrutura por organi-
zações detentoras de diferentes certificados de credenciamento;

III - cópia do Registro da organização no CREA;
IV - comprovante do pagamento da anuidade da Organi-

zação;
V - registro do Responsável Técnico no CREA;
VI - comprovante de Quitação da Anuidade do Responsável

Técnico - RT;
VII - cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica

( A RT ) ;
VIII - registro dos Técnicos em Agropecuária (monitores) no

CREA;
IX - comprovante de quitação da anuidade dos técnicos;
X - cópia do contrato social da organização.
§ 2º Após a emissão do credenciamento pelo DSV, o pro-

cesso deverá voltar para o SEDESA onde foi solicitado o creden-
ciamento.

Art. 3º O MAPA, por intermédio do DSV, outorgará à or-
ganização habilitada o credenciamento, de acordo com os tipos de
monitoramentos que esteja apta a realizar, o qual terá validade so-
mente após a sua publicação no Diário Oficial da União.

§ 1º O credenciamento terá caráter nacional, porém, para a
realização de monitoramento em outra Unidade da Federação di-
ferente daquela onde se encontra estabelecida a organização, será
necessária a autorização do SEDESA local por ocasião da realização
dos trabalhos, após verificação de regularidade da documentação da
organização prestadora do serviço.

§ 2º No caso da abertura de filiais, em outras Unidades da
Federação, de organizações já credenciadas em outro Estado (ins-
talações físicas, equipamentos e pessoal próprios), serão adotados os
procedimentos previstos nos §§ 1º e 2º do art. 1º, bem como o
cumprimento do estabelecido no art. 3º, do presente Regulamento.

Art. 4º A emissão do Certificado de Credenciamento deverá
ser feita em 3 (três) vias, sendo a primeira destinada à organização, a
segunda ao SEDESA/SFA na Unidade da Federação (UF) onde se
localiza a sede da organização credenciada e a terceira ao DSV.

§ 1º O Certificado de Credenciamento deverá ser renovado a
cada 24 meses, mediante requerimento encaminhado ao SEDE-
SA/SFA (Anexo IV).

§ 2º No momento da solicitação de renovação, será ne-
cessária a apresentação dos documentos relacionados no § 1º do art.
2º.

§ 3º A identificação do cadastramento será composta pelo
código da Unidade da Federação (UF) conforme banco de dados do
IBGE e dois dígitos seqüenciais para a organização.

Exemplo: UF: Bahia (29); organização (01)
Código: 29.01
Art. 7º É permitido o credenciamento de entidades asso-

ciativas de produtores rurais, sem fim lucrativo, desde que seu Es-
tatuto Social assim o permita.

CAPÍTULO II
DAS OBRIGAÇÕES DA ORGANIZAÇÃO CREDENCIA-

DA
Art. 8º A organização credenciada fica obrigada a:
I - realizar os monitoramentos de acordo com as diretrizes

estabelecidas pelos instrumentos normativos referentes à(s) praga(s)
em questão;

II - colocar à disposição da fiscalização federal agropecuária,
sempre que solicitada, toda a documentação relativa ao seu processo
de credenciamento, bem como relação de materiais utilizados nos
monitoramentos;

III - comunicar ao SEDESA, no prazo máximo de dez dias
corridos, sob pena de sanção, quaisquer alterações nas informações
apresentadas em seu credenciamento;

IV - garantir que a realização dos monitoramentos de mos-
cas-das-frutas seja feita por funcionários da própria organização, sob
a responsabilidade de no mínimo um técnico em agropecuária;

V - manter os dados de monitoramento à disposição da
fiscalização do MAPA, inclusive planilhas de campo, por um período
mínimo de 24(vinte e quatro) meses;

VI - encaminhar ao SEDESA na UF e à Instância Inter-
mediária do Sistema Único de Atenção à Sanidade Agropecuária
(SUASA) relatório sobre os monitoramentos realizados no período,
conforme estabelecido nos Planos de Trabalhos específicos para a
cultura, devidamente assinado pelo RT da organização e pelo RT do
contratante;

VII - manter estrutura física, equipamentos e materiais ne-
cessários, adequados e em quantidade suficiente para execução das
atividades pertinentes ao monitoramento de mosca das frutas, con-
forme as normas oficiais vigentes;

VIII - manter pessoal qualificado e capacitado, em número
suficiente para execução de todas as atividades pertinentes ao mo-
nitoramento de moscas das frutas;

IX - manter registro impresso e em meio eletrônico infor-
mações e resultados de monitoramento de moscas das frutas, por no
mínimo dois anos;

X - colocar à disposição dos Órgãos Oficiais competentes de
fiscalização agropecuária todas as informações e documentos rela-
cionados com as atividades de monitoramento de moscas das frutas,
sempre que solicitados;

XI - providenciar contratação de responsável técnico com
formação mínima de Técnico em Agropecuária e capacitação técnica
específica nas atividades de monitoramento de moscas das frutas.

§ 1º Todas as atividades da organização credenciada deverão
ser fiscalizadas pela Instância Intermediária do SUASA e supervi-
sionadas pelo SEDESA/SFA, nos respectivos locais de execução.

§ 2º A organização deverá respeitar a confidencialidade dos
dados de monitoramento, obedecendo ao disposto no inciso VI deste
artigo.

§ 3º A Instância Intermediária do SUASA onde a orga-
nização credenciada atuar poderá fazer novas exigências, com base na
legislação estadual.
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