
PORT ARIA CONJUNTA SES/SAR n° 459 de 07/06/2016 

0 Secretario de Estado da Agricultura e da Pesca e o Secretario 
de Estado da Saude, no uso de suas atribui<yoes que !he sao 
conferidas pelo inciso III, do art.74 da Constitui9ilo do Estado de 
Santa Catarina e do inciso I do art.3° da Lei Estadual n° 8.245, de 
18 de abril de 1991; 

Considerando que compete a Uniao, aos Estados e ao Distrito 
Federal legislar concomitantemente sabre prote<yi!o e defesa da 
saUde; 

Considerando a Constitui<yao da Republica Federativa do Brasil 
de 1988; 

Considerando a Lei Federal n° 8.078, de II de setembro de !990, 
que dispoe sabre a prote9ilo do consumidor e da outras 
providencias; 

Considerando a Lei Federal n° 8.080, de 19 de setembro de !990; 
que dispoe sabre as condi.yoes para promo.yao, prote9ao e 
recupera9ao da saude, a organizayilo e o funcionamento dos 
servi<yos correspondentes e da outras proviMncias; 

Considerando a Lei Federal n• 9.972, de 25 de maio de 2000, que 
institui a classificayao de produtos vegetais, subprodutos e 
residuos de valor economico, e da outras providencias; 

Considerando o Decreta Lei n° 986, de 21 de outubro de 1964, 
que institui normas basicas sobre alimentos; 

Considerando o Decreta Federal n° 24.114 de 12 de abril de 
1934, que aprova o Regulamento de Defesa Sanitaria Vegetal; 

Considerando o Decreta Estadual rt0 4.793, de 31 de agosto de 
1994, que aprova o regimento interno da Secretaria de Estado da 
Saude e da outras providencias; 

Considerando o Decreta Estadual n° 31.455, de 20 de fevereiro 
de 1987, que regulamenta os artigos 30 e 31 da Lei Estadual n° 
6.320, de 20 de dezembro de 1983, que dispoe sabre alimentos e 
bebidas; 

Considerando a RDC n° 259, de 20 de setembro de 2002, da 
Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, que disp5e sobre o 
Regulamento Tecnico da Rotulagem de Alimentos Embalados, 
ou outra que vier a substitui-la; 

Considerando a RDC n• 275, de 21 de outubro de 2002, da 
Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria que dispoe sabre o 
Regulamento Tecnico de Procedimentos Operacionais 

.. , . . ~-..,.,. 

1 - 9 



Padronizados aplicados aos Estabelecimentos 
Produtores/Industrializadores de Alimentos e a Lista de 
Verificayao das Boas Pniticas de Fabricavao em 
Estabelecimentos Produtores/Industrializadores de Alimentos, ou 
outra que vier a substitui-la; 

Considerando a Instruvao Normativa Conjunta n° 9, de 12 de 
novembro de 2002, do Ministerio da Agricultura, Pecuaria e 
Abastecimento, Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e 
Tecnologia e Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, que 
disptle sobre os requisitos que devem ser atendidos nas 
embalagens destinadas ao acondicionamento de produtos 
horticolas in natura, ou outra que vier a substitui-la; 

Considerando que a rastreabilidade tern por objetivo primordial o 
aperfeiyoamento dos controles dos produtos para a identificavao 
da sua origem; 

Considerando que a rastreabilidade podera subsidiar aytles que 
venbam aprimorar os processes de sanidade vegetal, saude 
publica e Inocuidade dos alimentos; 

Considerando a necessidade de regulamentar os procedimentos 
que assegurem a rastreabilidade dos produtos vegetais, in natura 
e minimamelite processados, destinados a comercializayao; 

Considerando a necessidade de assegurar a verificayao das 
informa9iles a respeito da identificayao dos produtos vegetais, 
visando a manutenyao da rastreabilidade; 

Considerando que a Companhia Integrada de Desenvolvimento 
Agricola de Santa Catarina (CIDASC) dispoe de sistema 
informatizado capaz de realizar os cadastros dos produtores 
primarios, controle necessaria para a implantayil.o da 
rastreabilidade; 

RESOLVEM: 

Art. 1 o Aprovar a Portaria Conjunta que define as competencias, 
os principios e os procedimentos para assegurar o cadastre de 
produtor, o cademo de campo e a rastreabilidade de produtos 
vegetais, .in natura e minimamente processados, destinados ao 
consumo humano no Estado de Santa Catarina. 

Art. 2° Este regulamento se aplica aos fomecedores de produtos 
vegetais in natura e minimamente processados nas fases de 
produvao, manipu!ayao, beneficiamento, fracionamento, 
descascamento, corte, acondicionamento, embalagem, 
consolidayi!o de lotes, armazenagem, transporte, distribui9ao e 
comercializayao, destinados ao consumo hurnano. 
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Art. 3 o Compete a Secretaria de Estado da Agricultura e da 
Pesca, atraves da CIDASC, realizar as ayoes de cadastro dos 
produtores primarios, disponibilizar e orientar a ado91lo e 
uti!izayao do caderno de campo, bern como colaborar com o 
monitoramento da cadeia de produtos vegetais in natura e 
minimamente processados. 

§ P 0 sistema de cadastro de que trata o caput deste artigo sera 
disponibilizado pela CIDASC, que fornecera o c6digo de 
rastreabilidade do produto, sem onus para o produtor primario. 

§ 2° A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca, atraves de 
suas empresas vinculadas, realizara as atividades de orienta9110 
aos produtores primarios e fornecedores da cadeia de produtos 
vegetais in natura e minimamente processados, para a aplicas:!io 
das normas previstas nesta Portaria Conjunta. 

§ 3° Compete a Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca, 
atraves da CIDASC, EP AGRI e CEASA, editar instrus:oes e 
regulamentos tecnicos para dar cumprimento a presente Portaria 
Conjunta, e quando pertinente, em conjunto com a Secretaria de 
Saude, atraves da Diretoria de Vigililncia Sanitaria. 

§ 4" Compete a Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca, 
atraves de suas empresas vinculadas, dar publicidade sobre as 
exigencias desta Portaria Conjunta, instrus:oes e regulamentos 
tecnicos. 

§ 5" Compete a Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca, 
atraves de suas empresas vinculadas, disponibilizar o caderno de 
campo, com o objetivo de padronizar e uniformizar as 
informas:oes, bern como, auxiliar na sua implantay!io e 
manutens:11o. 

Art. 4° Compete a Secretaria de Estado da SaUde fiscalizar os 
fomecedores da cadeia de produtos vegetais, in natura e 
minimamente processados. 

§ 1 o A fiscalizayao de que trata o caput deste artigo incide sobre 
os aspectos higienicos e sanitarios, da origem e rastreabilidade 
dos produtos vegetais dispostos no comercio, sendo executada 
pelo Sistema Nacional de Vigililncia Sanitaria de acordo com a 
pactuayao com as vigililncias sanitarias dos municipios. 

§ 2" Compete a Secretaria de Estado da Saiide dar publicidade e 
orientar os fornecedores da cadeia ·de produtos vegetais e 
consumidores sobre a aplicabilidade desta Portaria Conjunt.~:r' 
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Art. 5° A rastreabilidade deve ser promovida em todas as etapas 
dos processes de produ~o, manipulavao, beneficiamento, 
ftacionamento, descascamento, corte, acondicionamento, 
embalagem, consolidavilo de lotes, armazenagem, transporte, 
distribui91io e comercializavilo, exporta9il0 e importa91io de 
produtos de origem vegetal destinados ao consumo. 

Art. 6° Fica estabelecida em todo o territ6rio catarinense a 
condi9ilo de realizavilo do cadastro do produtor primario. 

Paragrafo 1lnico. As informayoes obrigat6rias do cadastro de que 
trata o caput deste artigo poderao ser fomecidas a CJDASC por 
meio de iecnologia de integrayao de sistemas (web service). 

DA IDENTIFICA<;Ji.O 

Art. 7° 0 produto vegetal destinado ao consumo deve ser 
identificado a partir da sua origem e em todas as etapas da cadeia 
de produtos vegetais ate o seu consumo. 

§ I o Para a identificayao da origem do produto, os produtores 
primaries e fornecedores da cadeia deverao informar, no minima, 
nome do produtor prinulrio (Razao Social, Nome Fantasia), 
Inscriyao Estadual ou CPF ou CNPJ, endere90 completo, peso ou 
unidade, c6digo de rastreabilidade do produto, nfunero do lote ou 
late consolidado, nome comum da especie vegetal, a variedade 
ou cultivar, a data da colheita, sem prejuizo de outras normas 
estabelecidas. 

§ 2° As informa9oes obrigat6rias para a identificavilo e origem do 
produto nao impedem a utilizavao concomitante de r6tulos 
comerciais, desde· que nao utilizem vocabulos, sinais, 
denomina9oes, sfmbolos, ilustrayoes ou outras representa9oes 
graficas ·que possam tamar a informa9ilo falsa, incorreta, 
insuficiente, ou que possa induzir o consumidor a equivoco, erro, 
confusao ou engano, em rela9ao a verdadeira natureza, 
composiyilo, procedencia, tipo, qualidade;· quantidade, validade, 
rendimento ou forma de uso do alimento. 

§ 3° As informayoes obrigat6rias para a identificayao e origem do 
produto · vegetal comercializado embalado, dispostos nas 
gondolas do comercio varejista e destinado ao consumo, sao: 
nome do produtor (Razilo Social ou Nome Fantasia), Inscrivilo 
Estadual ou CPF ou CNPJ, endereyo completo, peso ou unidade, 
c6digo de rastreabilidade do produto, nllinero do lote, nome 
comum da especie vegetal, a variedade ou cultivar, bern como 
outras informa9oes estabelecidas em legislayoes vigentes. 

§ 4° Para os produtos comercializados a granel, as mesmas 
informayoes devem estar disponibilizadas nas embalagens na 
area de estoque do varejo e na gondo}_a.: --? 
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Art. 8° 0 lote deve ser detenninado pelo produtor ou unidade de 
consolida<rl!o. 

§ 1 • 0 lote fonnado por produto in natura a granel e embalado 
deve apresentar a data da colheita indicando o dia, o mes e o ano 
(nesta ordem). 

§ 2° 0 lote consolidado deve estar devidamente registrado em 
cademo de campo, em meio fisico ou eletronico disponivel a 
fiscalizacriio, contendo no minimo as seguintes infonna9oes dos 
fomecedores que fonnam o referido lote: 
1. Nfunero de lote consolidado; 
2. Peso ou unidade do lote; 
3. Identificayao dos fomecedores e nfunero dos respectivos 
lotes; 
4. Produto(s), nome comum da especie vegetal, a variedade 
ou cultivar; 
5. Data de entrada dos produtos na unidade consolidadora; 
6. Infonna91ies da origem: nome(s) do (s) produtor(s) e 
nfunero(s) da identifica9ao ou razl'io social e CNPJ; 
7. Tratamentos fitossanitarios realizados na unidade 
consolidadora. 

Art. 9° Cada integrante da cadeia de produtos vegetais in natura 
ou de minimamente processados deve manter registros que 
pennitam identificar a movimenta9iio do produto, preservando 
suas infonna91ies obrigat6rias ate o consumidor. 

Art. I 0 Toda identificayiio do produto de origem vegetal in 
natura e minimamente processado deve ser legivel, em Iugar de 
destaque, de facil visualiza9ao e de dificil remo9iio, pennitindo 
sua identifica\)ao e interpreta9ao, confonne previsto nesta 
Portaria Conjunta e normas complementares. 

DOCADERNODECAMPO 

Art. II 0 produtor primario registrara, no cademo de campo, por 
meio fisico ou eletronico, as infonna91ies sobre a especie' vegetal 
variedade ou ·. cultivar, plantio, manejo fitossanitario, uso de 
agrot6xicos, fertilizantes e todas as pn\ticas agrlcolas 
implementadas nas fases do processo produtivo. 
§ I o Deverao constar no cademo de campo todas as infonna91ies 
referentes a identificacrl!o dos lotes, indicando a data de colheita. 

§ 2° Quando da consolidacrao dos produtos, alem da data ,de 
colheita devera r~gistrar a identificacrl!o dos respectivos lotes. ' 

Art. 12 0 produtor de produto vegetal fica responsavel pela 
manuteny!\O e guarda dos cademos de campo, por urn perfo.~~? 
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minimo de dois anos, mantendo-os a disposigao das autoridades 
competentes para eventuais consultas. 

DO REGISTRO 
INDUS TRIAS 
PROCESSADOS 

DA RASTREABILIDADE PARA AS 
DE VEGETAIS MINIMAMENTE 

Art.13 0 beneficiador de vegetais minimamente processados, 
deve desenvolver, implementar e manter Procedimentos 
Operacionais Padronizados (POPs), conforme legislayiio 
sanitaria especffica. 

§ 1° No POP sobre seleviio das materias-primas, ingredientes e 
embalagens deve constar os controles referentes a rastreabilidade 
das materias-primas utilizadas, assegurando as informayiies que 
permitam identificar a origem dos produtos, bern como, a 
descrictao dos criterios higienico-sanitarios minimos exigidos na 
selegao dos fornecedores de materias-primas, que assegurem a 
ausencia de fontes de contaminagao nas lavouras. 

§ 2° Deve-se prever registros peri6dicos suficientes para 
docurnentar a execuyiio e o monitoramento dos POPs, bern como 
a adogao de medidas corretivas. Esses registros consistem de 
anota91io em planilhas e/ou documentos e devem ser datados, 
assinados pelo responsavel pela execus>ao da operaviio e 
mantidos poi urn periodo minimo de dois anos. 

§ 3° Os POPs devem ser revistos em caso de modificagao que 
implique em alteragoes nas operavoes documentadas. 

§ 4° Os POPs podem ser apresentados como Anexo do Manual 
de Boas Praticas de Fabricaviio do estabelecimento. 

§ 5° 0 produtor primario que beneficiar exclusivamente sua 
productiio, podera utilizar o mesmo c6digo de rastreabilidade, 
obtido atraves do sistema da CIDASC. 

§ 6° 0 produtor primario que beneficiar produtos de terceiros 
realizando a consolidavao dos lotes deveni manter os registros da 
consolidaviio, estabelecendo urn novo c6digo de rastreabilidade. 

Art.14 · A identificavao do late do beneficiador de produtos 
vegetais minimamente processados devera seguir a legislavao de 
rotulagem pertinente aos produtos embalados. 

DAS DISPOSI<;OES GERAIS 

Art. 15 Os produtos vegetais in natura e · minimamente 
processados que ingressarem no territ6rio catarinense deverao 
atender as exigencias de identificayiio de origem do produto 
previstas nesta Portaria Conju~ 



Art. 16 As inobservfutcias das detennina9(ies contidas nesta 
Portaria Conjunta constitui infrayao de natureza sanitaria, 
sujeitando o infrator as penalidades previstas na Lei Estadual 
6.320, de 20 de dezembro de 1983, suas atualizacoes ou 
instrumento legal que venba a substitui-la, sem prejuizo das 
responsabilidades civil e penal cabiveis. 

Art. 17 0 cumprimento desta Portaria Conjunta nao desobriga os 
fomecedores da cadeia de produtos de origem vegetal destinados 
ao consumo humano do cumprimento das demais normas legais. 

Art. 18 Para efeito desta Portaria Conjunta, considera-se: 

I - armazenador: pessoa fisica ou juridica que tern como 
atividade economica o armazenamento de produtos vegetais, in 
natura elou minimamente processados, destinados ao consumo; 

II - beneficiador: pessoa fisica ou jurldica que tern como 
atividade economica o beneficiamento de produtos vegetais, in 
natura elou minimamente processados, destinados ao consumo; 

III - cadastro: conjunto de elementos informativos e 
documentais, mantidos pelos entes da cadeia de produtos 
vegetais, in natura elou minimamente processados, destinados ao 
consumo, que assegure as informacees obrigat6rias visando a 
rastreabilidade; 

IV - cadeia de produtos vegetais: seqMncia de estagios e 
operacees envolvidas desde a origem ate o consumo de produtos 
vegetais in natura elou minimamente· processados, abrangendo 
as etapas da producao primaria, manipulayao, beneficiamento, 
fracionamento, descascamento, corte, embalagem, consolidacao 
de lotes, acondicionamento, armazenagem, transporte, 
distribuicao, comercializacao, exportacao e importacao; 

V - c6digo de rastreabilidade do produto: seqUencia numerica 
que devera ser mantida ao Iongo de toda a cadeia de produtos 
vegetais in natura e!ou minimamente processados, . para 
identificacao da origem do produto; 

VI - consumidor: toda pessoa fisica ou juridica que adquire 
produtos vegetais in natura e/ou minimamente processados como 
destinatario final; 

VII - embalador: pessoa fisica· ou juridica que tern como 
atividade o acondicionamento de produtos vegetais, in natura 
e/ou minimamente processados, destinados ao consumo; 

VIII - fomecedor: toda pessoa fisica ou jurldica, publica ou 
privada, nacional ou estrangeira, bern como o ~ 
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despersonalizado, que desenvolva atividades na cadeia de 
produtos vegetals, in natura elou minimamente processados, 
destinados ao consumo humano, abrangendo as etapas de 
manipulayiio, beneficiamento, descascamento, corte, embalagem, 
consolidayllo, acondicionamento, armazenagem, transporte, 
distribui91io, comercializayao, exporta91io e importayao; 

IX - lote: Conjunto de produtos de uma mesma especie ou 
variedade, produzidos pelo mesmo produtor em urn espa90 de 
tempo detenninado, sob condicoes essencialmente iguais, 
assegurando as infonna9oes que pennitam identificar a origem 
do produto; 

X -lote consolidado: e a fonna9ao de urn lote oriundo de dois ou 
mais lotes, assegurando as infonnay()es que pennitam identificar 
a origem dos produtos; 

XI - produtor primario: pessoa fisica ou juridica que tern como 
atividade economica a produ9llo e a comercializa91io de seus 
produtos vegetais, in natura e/ou minimamente processados, 
destinados ao consumo; 

XII - produto vegetal: todo vegetal integro ou minimamente 
processado, oriundo de especie cultivada que se apresenta em sen 
estado natural ou que for submetido a procedimentos de limpeza, 
sanitiza9ao, beneficiamento, classificayao, fracionamento, 
descascamento, corte, embalagem, consolidayllo, armazenamento 
e comercia!izayao, destinado ao consurno hurnano; 

XIII - rastreabilidade: conjunto de procedimentos que pennite 
identificar a origem e acompanhar a movimentayao de urn 
produto ao Iongo da cadeia produtiva, mediante elementos 
infonnativos e docurnentals registrados; 

XIV- rotulagem: e toda inscri91io, legenda, .imagem ou materia 
descritiva ou gn\fica, escrita, impressa, estampada, gravada, 
gravada . em relevo ou litografada ou colada diretamente no 
produto vegetal ou na sua embalagem ou na gondola; 

XV - sistematiza9ll0 da rastreabilidade: procedimentos que 
consistem em registrar informacoes da cadeia produtiva, assim 
como todos os processos e controles a que o produto e 
submetido, desde o plantio ate o consurno; 

XVI - transportador: pessoa fisica ou juridica que tern como 
atividade economica o transporte de produtos vegetais, in natura 
e/ou minimamente processados, destinados ao consumo; 

XVII - variedade ou cultivar:. qualquer genero ou especie 
vegetal, que seja claramente distingufvel de outras conhecidas 
por urna margem minima de caracteristicas descritas, ~~.:':!7 
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denominay!lo pr6pria, homogeneidade, capacidade de se manter 
estavel em gera<,:oes sucessivas, alem de ser passive! de 
utiliza<,:ao. 

Art. 19 0 prazo para promover as adequa<,:oes necessarias a esta 
Portaria Conjunta e de 12 (doze) meses, contados a partir da data 
de sua publica<,:iio. 

JOAOPA 
Secretario 

9-9 \ 


