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Atualização 30/06/2016 
 
PERGUNTAS ENCAMINHADAS À DIVS PELAS AUTORIDADES DE SAÚDE 
DE SANTA CATARINA REFERENTES AO DECRETO Nº 02, DE 08 DE 
JANEIRO DE 2015 E PORTARIA CONJUNTA SES/SAR Nº 264 DE 30 DE 
MARÇO DE 2016 E RESPOSTAS ELABORADAS PELA DIVS. 
 
 
1) O estabelecimento que realizar a atividade de temperar carne continua como 
figura de entreposto? No entreposto somente poderá ser realizado o tempero 
da carne ou também o porcionamento e a reembalagem? Haverá área de 
venda pertencente ao entreposto?  
 
A atividade de temperar carne é exclusiva de entrepostos, sendo a 
competência da fiscalização do órgão da agricultura. Quando o 
estabelecimento possuir entreposto, o mesmo poderá além de temperar, 
receber, fracionar, guardar, conservar e porcionar carnes e seus derivados. 
Quando a estrutura do entreposto for anexa e contígua à área de venda do 
açougue, essa área será fiscalizada pelo órgão da agricultura.   
 
2) Pode ser feita a venda de carne e/ou miúdos temperados a granel no balcão 
de venda do açougue ou somente embalada e rotulada?  
 
A carne temperada não pode ser vendida a granel no balcão de venda do 
açougue, bem como os miúdos que possuírem descritos na denominação de 
venda a expressão “temperado”. É permitida somente a comercialização de 
carne e miúdo temperado, embalado e rotulado já embalados na indústria de 
origem ou entreposto.  
 
3) Posso comercializar carnes e/ou miúdos temperados acondicionados em 
bandejas cobertas com tampa (recipiente) e identificadas com rótulo? 
 

Conforme conceito de embalagem da RDC 91/2011/ANVISA:  

"2.1.Embalagens para alimentos - é o artigo que está em contato direto com 
alimentos, destinado a contê-los, desde a sua fabricação até a sua entrega ao 
consumidor, com a finalidade de protegê-los de agente externos, de alterações 
e de contaminações, assim como de adulterações." De acordo com esta 
definição, as bandejas (recipientes) não estão classificadas como embalagem.  

As carnes e miúdos temperados não podem ser vendidos a granel no balcão 
de venda do açougue. É permitida somente a comercialização de carne e 
miúdo temperado, embalado e rotulado já embalados na indústria de origem ou 
entreposto.  
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4) Os açougues poderão fracionar/porcionar carne e/ou miúdos temperados 
provenientes de entreposto em supermercado? 
 
Não. É permitida somente a comercialização de carne e/ou miúdos 
temperados, embalados e rotulados já oriundos da indústria ou entreposto em 
supermercados. No açougue a venda de carnes temperadas fracionadas está 
proibida.  
 

5) Precisa de responsável técnico para entreposto em supermercado? 
 
Sim. As legislações da agricultura exigem responsável técnico no 
estabelecimento.  
 
6) O decreto abrange embutidos cárneos e queijos? Se sim, os 
estabelecimentos tipo A podem fracioná-los? 
 
O âmbito de atuação do Decreto é açougue, casas de carnes e similares, ou 
seja, estabelecimentos que realizam comércio varejista de carnes, e portanto, 
não há prerrogativa para comercialização de queijos e derivados lácteos. 
Quanto ao fracionamento de embutidos cárneos, no art. 3 inciso III, alínea a, 
permite o fracionamento de produtos cárneos e derivados, desde que após 
abertos sejam conservados na embalagem original do estabelecimento 
industrial produtor.  
O açougue tipo A poderá fatiar, porcionar, reembalar e rotular derivados 
cárneos, embutidos cárneos, presuntos e similares para venda no expositor de 
autoantendimento. 
 
7) Qual o profissional que pode exercer a Responsabilidade Técnica? Qual a 
carga horária? Cada profissional pode acumular responsabilidade técnica de 
quantos estabelecimentos? Essa anotação de responsabilidade técnica deve 
ser homologada por Conselho de Classe ou é só um contrato entre as partes? 
Pode ser um manipulador de alimentos de nível médio?  
 
Os responsáveis técnicos habilitados para o estabelecimento tipo A são: 
médico veterinário, engenheiro de alimentos, tecnólogo de alimentos e demais 
profissionais de nível superior da área de alimentos, legalmente admitidos e 
reconhecidos por seus respectivos conselhos da categoria profissional.  Os 
responsáveis técnicos deverão apresentar sempre que solicitado pela 
autoridade sanitária, a anotação de responsabilidade técnica ou documento 
equivalente que ateste homologação da Responsabilidade Técnica no 
respectivo conselho.  
A carga horária, bem como a homologação e quantidade de estabelecimentos 
permitidos por responsável técnico é determinada por cada Conselho de 
Classe. 
O responsável pelas atividades de manipulação nos estabelecimentos tipo B 
pode ser de nível médio e deverá apresentar certificado em curso de 
manipulação de alimentos que deverá contemplar os seguintes tópicos: 
 
I – doenças transmitidas por alimentos; 
II – boas práticas na manipulação - higiene pessoal, ambiental e das carnes; 
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III – práticas em manipulação de carnes e procedimentos operacionais 
padronizados. 
 
8) O açougue tipo B pode colocar a carne já porcionada exposta à venda nos 
bandejões no balcão refrigerado? 
 
Sim. A carne deverá ser mantida em balcão refrigerado que garanta a 
temperatura no interior do produto igual ou inferior a 7°C, e respeitando ainda 
as boas práticas de fabricação de alimentos. 
 
9) Qual a definição usada para derivados? Qualquer produto de origem animal 
pode ser considerado um derivado? Os embutidos entram na definição?  
 
Os produtos de origem animal são divididos em derivados cárneos, lácteos e 
de pescados. Os derivados cárneos considerados no Decreto Estadual nº 
02/2015 e Portaria Conjunta nº 264/2016 são os embutidos cárneos (lingüiças, 
salsichas, salames, mortadelas) e presuntos.  
 
10) Há a necessidade da realização de análises laboratoriais para o controle da 
qualidade dos produtos? 
 
Para estabelecimentos tipo A, a responsabilidade técnica poderá utilizar como 
critério de garantia da qualidade dos produtos as análises laboratoriais 
embasadas em Legislações específicas, como por exemplo, RDC/ANVISA 
12/2001. 
 
11) Quais são as atividades enquadradas no conceito de “açougues e 
similares”? 
 
Casa de carnes e estabelecimento de comércio varejista de carnes in natura, 
excluindo os estabelecimentos que realizam a atividade de temperar carnes. 
 
12) Os estabelecimentos hoje classificados como tipo B, poderão mudar para 
tipo A? No alvará sanitário deverá constar a classificação? 
 
Sim. Desde que atendidos os critérios para açougue tipo A. No alvará sanitário 
deverá constar a classificação do estabelecimento. 
 
13) O açougue com Alvará vigente deve procurar a Vigilância Sanitária 
Municipal para incluir a classificação? 
 
Se as atividades são de açougue tipo B, na próxima revalidação de alvará 
sanitário a classificação tipo B deverá aparecer no Alvará. 
Mas se deseja transformá-lo em açougue tipo A, deve procurar a VISA para 
solicitar esta alteração, e o fiscal deverá inspecionar o local para certificar-se 
que as instalações correspondam ao tipo A, de acordo com o Decreto nº 
02/2015 e Portaria Conjunta nº 264/2016. 
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14) Pela classificação de risco sanitário para fins de cobrança de taxa, o tipo A 
é de maior risco e o tipo B de menor risco? Ou ambos possuem o mesmo grau 
de risco sanitário? 
 
O estabelecimento tipo A, devido suas atividades, apresenta maior risco. 
Quanto à cobrança de taxa diferenciada deve-se observar o que prevê a 
legislação do município. 
 
15) Como deve funcionar o sistema de controle de identificação de origem, ou 
seja, a rastreabilidade, até o produto final? Pode ser um sistema manual? 
Quais serão as exigências desse sistema?  
 
Os estabelecimentos açougue tipo A, tipo B e Entrepostos em supermercados 
e similares deverão manter arquivadas as notas fiscais das matérias-primas 
recebidas enquanto houver o produto para a venda ao consumidor, e 
disponibilizá-las à fiscalização quando solicitado.  
As carnes armazenadas nas câmaras frigoríficas devem ser mantidas com o 
rótulo original do frigorífico que identifique a procedência da matéria-prima. Os 
cortes derivados das carcaças armazenados na câmara fria devem possuir 
identificação com as informações mínimas obrigatórias (nomenclatura técnica 
do produto, data de fabricação da peça original, data de manipulação, data de 
validade da peça original, número do serviço de inspeção, razão social e CNPJ 
da indústria de origem) conforme estabelecido pelo procedimento operacional 
padronizado de rastreabilidade.  
Os produtos embalados na origem ou reembalados no estabelecimento tipo A 
deverão atender as exigências de rotulagem geral (RDC 259/02).  
O procedimento para identificação de origem fica à critério do estabelecimento, 
podendo ser manual. 
 
16) Quais são os tipos de POPs exigidos? Será disponibilizado algum modelo 
para as empresas?  
 
Não será disponibilizado modelo de POP, pois cada estabelecimento deverá 
definir de acordo com sua realidade. A vigilância sanitária deverá fiscalizar se 
os POPs estão atualizados, aplicados na rotina de trabalho e adequados a 
realidade de cada estabelecimento, além de datados e assinados pelo 
responsável das atividades de manipulação no caso do estabelecimento tipo B 
e responsável técnico no caso do estabelecimento tipo A. Os POPs exigidos 
serão: 
 
a) Higienização das instalações, equipamentos, móveis e utensílios: natureza 
da superfície a ser higienizada, método de higienização, princípio ativo 
selecionado e sua concentração, tempo de contato dos agentes químicos e ou 
físicos utilizados na operação de higienização, temperatura, freqüência de 
higienização e outras informações que se fizerem necessárias. Quando 
aplicável o desmonte dos equipamentos, os POPs devem contemplar esta 
operação.  
 
b) Higienização do Reservatório: devem abordar as operações relativas ao 
controle da potabilidade da água, incluindo as etapas em que a mesma é crítica 
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para o processo produtivo, especificando os locais de coleta das amostras, a 
freqüência de sua execução, as determinações analíticas, a metodologia 
aplicada e os responsáveis. Quando a higienização do reservatório for 
realizada pelo próprio estabelecimento, os procedimentos devem contemplar a 
natureza da superfície a ser higienizada, método de higienização, princípio 
ativo selecionado e sua concentração, tempo de contato dos agentes químicos 
e ou físicos utilizados na operação de higienização, temperatura e outras 
informações que se fizerem necessárias. Nos casos em que as determinações 
analíticas e ou a higienização do reservatório forem realizadas por empresas 
terceirizadas, o estabelecimento deve apresentar, para o primeiro caso, o laudo 
de análise e, para o segundo, o certificado de execução do serviço contendo as 
mesmas informações que no caso de limpeza realizada pelo próprio 
estabelecimento. 
 
c) Higiene e saúde dos manipuladores: As etapas, a freqüência e os princípios 
ativos usados para a lavagem e anti-sepsia das mãos dos manipuladores 
devem estar documentados em procedimentos operacionais, assim como as 
medidas adotadas nos casos em que os manipuladores apresentem lesão nas 
mãos, sintomas de enfermidade ou suspeita de problema de saúde que possa 
comprometer a segurança do alimento. Deve-se especificar os exames aos 
quais os manipuladores de alimentos são submetidos, bem como a 
periodicidade de sua execução. O programa de capacitação dos manipuladores 
em higiene deve ser descrito, sendo determinada a carga horária, o conteúdo 
programático e a freqüência de sua realização, mantendo-se em arquivo os 
registros da participação nominal dos funcionários.  
 
d) Calibração de equipamentos e controle de temperatura: Devem ser 
apresentados os POPs relativos à calibração dos instrumentos e equipamentos 
de medição ou comprovante da execução do serviço. A aferição das 
temperaturas dos equipamentos deve ser registrada em planilha própria. 
 
e) Controle integrado de vetores e pragas urbanas: devem contemplar as 
medidas preventivas e corretivas destinadas a impedir a atração, o abrigo, o 
acesso e/ou a proliferação de vetores e pragas urbanas. No caso da adoção de 
controle químico, o estabelecimento deve apresentar comprovante de 
execução de serviço fornecido pela empresa especializada contratada, 
contendo as informações estabelecidas em legislação sanitária específica.  
 
f) Rastreabilidade: A definição da forma como fazer a rastreabilidade ficará a 
critério do estabelecimento, desde que atenda as exigências para as 
informações mínimas de procedência. Os estabelecimentos açougue tipo A, 
tipo B e Entrepostos em supermercados e similares deverão manter arquivadas 
as notas fiscais das matérias-primas recebidas enquanto houver o produto para 
a venda ao consumidor, e disponibilizá-las à fiscalização quando solicitado.  
As carnes armazenadas nas câmaras frigoríficas devem ser mantidas com o 
rótulo original do frigorífico que identifique a procedência da matéria-prima. Os 
cortes derivados das carcaças armazenados na câmara fria devem possuir 
identificação com as informações mínimas obrigatórias (nomenclatura técnica 
do produto, data de fabricação da peça original, data de manipulação, data de 
validade da peça original, número do serviço de inspeção, razão social e CNPJ 
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da indústria de origem) conforme estabelecido pelo procedimento operacional 
padronizado de rastreabilidade. 
 
Os produtos embalados na origem ou reembalados no estabelecimento tipo A 
deverão atender as exigência de rotulagem geral (RDC 259/02 - ANVISA).  
 
 Todos os POPs deverão contemplar em seus anexos as tabelas de registros 
assinadas e datadas. 
 
17) Há necessidade de uma ante-sala para o porcionamento, reembalo e 
rotulagem das carnes? Quais são as dimensões mínimas para o funcionamento 
do açougue? Quais são as áreas necessárias e os ambientes de apoio? 
 
A estrutura física deverá atender às boas práticas de fabricação, como fluxo 
(de área limpa para área suja), higiene na manipulação e segurança dos 
alimentos. As dimensões da estrutura física deverão ser seguidas conforme o 
decreto 31.455/87, estando adequadas às atividades desenvolvidas. No artigo 
94, §1º alínea a do Decreto 31.455/87 diz que os estabelecimentos industriais e 
comerciais de gêneros alimentícios devem dispor de dependências e 
instalações mínimas adequadas às finalidades específicas. Acrescentar na 
pergunta do queijo 
 
18) Como será identificada a carne fracionada exposta no balcão de 
atendimento? Caso seja um rótulo, o açougue deve elaborar esse rótulo? 
Quais os critérios para o rótulo da carne fracionada?  
 
 O estabelecimento deverá garantir as informações de rastreabilidade, ficando 
facultada a identificação dos produtos expostos no balcão de atendimento.   
 
19) Qual a quantidade de carne que pode ser fracionada? A carne fracionada 
que será exposta no balcão de venda, após o expediente poderá ser 
novamente congelada na câmara fria? 
 
A quantidade de carne a ser fracionada deve ser de acordo com a demanda e 
o tempo necessário para venda. As carnes resfriadas não poderão ser 
novamente congeladas (artigo 24, parágrafo púnico do Decreto 31.455/87). 
 
20) Caso a carne fracionada apresente coloração ou odor alterados, o produto 
poderá ser apreendido e inutilizado mesmo dentro do prazo de validade? 
 
Sim, o fiscal possui fé pública e na visualização de alterações organolépticas 
(cor, odor, sabor) consideradas impróprias para consumo, o produto deverá ser 
apreendido e inutilizado. Nesses casos, a ação fiscal deve ser embasada por 
autos de intimação, de infração, relatórios, fotos, descrição das alterações da 
carne, bem como abertura de processo administrativo (inicia com a lavratura do 
auto de infração). 
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21) Como identificar que a carne fracionada tem procedência? 
 
A procedência será constatada pelo fiscal na avaliação das notas fiscais das 
matérias-primas recebidas, devendo estas ser arquivadas enquanto houver o 
produto para a venda ao consumidor; e identificação dos produtos na câmara 
fria com as informações mínimas obrigatórias, conforme Artigo 13 da Portaria 
Conjunta nº 264/2016.  
 
22) Como identificar se as peças grandes de carne adquiridas pelo açougue 
tem procedência, pois muitas não são recebidas embaladas e não possuem 
rótulo, apenas um carimbo de fácil adulteração? 
 
Todas as carnes oriundas de frigoríficos inspecionados pelo órgão da 
agricultura chegam aos açougues embaladas e rotuladas. O carimbo de 
inspeção do órgão da agricultura nas peças como carcaças inteiras, meias-
carcaças, quartos, e outras grandes frações da carcaça juntamente com o 
rótulo ou etiqueta lacre são os mecanismos legais para identificação de peças 
com inspeção. Deve-se associar a comprovação da existência de notas fiscais 
compatíveis com o volume de armazenamento de carnes no açougue.  
 
23) Fica liberada a venda de salsichas e lingüiças frescas a granel em 
açougues?  
 
O açougue tipo B poderá fatiar e porcionar derivados cárneos, embutidos 
cárneos, presuntos e similares apenas a pedido do consumidor necessitando 
de equipamento e sala específica para esta atividade, e mantendo os produtos 
nas embalagens originais para identificação da origem e rastreabilidade.O 
Açougue tipo A poderá também fatiar, porcionar, reembalar e rotular derivados 
cárneos, embutidos cárneos, presuntos e similares para venda no expositor de 
autoatendimento, necessitando de equipamento e sala específica para esta 
atividade.  
 
24) Em relação a lingüiça frescal para churrasco, pode ser descongelada para 
o porcionamento em açougues? 
 
De acordo com o artigo 10 da Portaria Conjunta nº 264/2016, é proibido 
descongelar produtos para vendê-los como resfriados.  
 
25) Qual temperatura para climatização da área de manipulação do açougue 
tipo A?  
 
A temperatura do ambiente climatizado para manipulação será de no máximo 
16°C; temperatura esta definida com base nos regulamentos técnicos de 
inspeção de carnes do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento. 
Durante a manipulação de carne de aves a temperatura ambiente máxima deve 
ser de 12ºC.O estabelecimento tipo A que realizar a atividade de moagem de 
carnes (carne moída) para balcão de autoatendimento deverá possuir ambiente 
climatizado em temperatura máxima de 10°C. 
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Para a verificação da temperatura interna das carnes deverá ser utilizado 
termômetro de inserção ou termômetro infravermelho, sendo permitida a 
temperatura máxima de 7°C, e de 0 a 4º para as carnes moídas. 
Se no ambiente de porcionamento de carne também for realizada a produção 
de carne moída a temperatura local deve ser a mais baixa, ou seja, de 10°C.  
 
26) Para o açougue tipo B, qual o tempo permitido para manutenção das 
carnes fatiadas no balcão de exposição pra venda? 
 
O tempo permitido é o necessário para venda do produto, desde que sejam 
mantidas as condições de conservação, segurança dos alimentos e 
características organolépticas da carne. 
 
27) Quais as outras legislações contemplam a fiscalização em açougues? 
 
- Lei 6.320/83 
- Lei 8.078/1990 
- Decreto Estadual 31455/87 
- RDC 216/ANVISA de 2004 
- RDC 12/ANVISA 2001 
- Portaria 1428 MS de1993 
- Portaria 326 MS de 1997 
- Portaria 711/MAPA de 1995 
- Portaria 210/MAPA de 1998 
- Portaria 89/MAPA de1996 
- IN 83/MAPA de 2003 
- Legislações municipais 
- Instrução Normativa nº 001/2015/DIVS/SES de 20/03/2015.  
- e outras pertinentes. 
 
28) O Art 3º inciso II, alínea b, diz que pode-se vender carne moída desde que 
moída na presença do consumidor. A máquina de moer carne deverá ficar 
próxima ao balcão de atendimento, visível ao consumidor? 
 
A localização da máquina fica a critério do estabelecimento desde que o 
processo de moagem seja visível ao consumidor. 
 
29) Poderá ser porcionada carne embalada a vácuo no açougue tipo A? 
   
O porcionamento é permitido independente do processo de embalagem desde 
que as informações sejam rastreáveis, e que a carne não seja temperada. 
 
30) Produtos congelados (frango, costela bovina ou suína) embalados 
podem ser descongelados para comercialização?  
 
De acordo com o artigo 10 da Portaria Conjunta nº 264/2016, é proibido 
descongelar produtos para vendê-los como resfriados.  
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31) Como será a fiscalização da produção de carne temperada? 
 
A fiscalização da carne temperada é de competência dos órgãos da agricultura. 
 
32) Quem garantirá que as carnes vencidas ou alteradas que se encontram 
no açougue não serão utilizadas na produção de carnes temperadas ou 
charque e outros produtos? 
 
As carnes vencidas ou alteradas não podem ser comercializadas. As carnes 
temperadas ou processadas são de competência de fiscalização da agricultura. 
Portanto, a atividade de temperar/salgar carnes não é permitida em açougues, 
somente em entrepostos em supermercados. 
 
33) Tenho um supermercado e quero produzir a carne temperada, lingüiça, 
charque, embutidos em geral. Poderei produzir todos estes produtos e outros 
que são produzidos pelas indústrias de produtos de origem animal?  
 
A atividade de temperar/salgar carnes é exclusiva de entrepostos. A produção 
de embutidos é exclusiva em Indústrias de Conservas, não sendo permitida em 
Entrepostos em Supermercados. Portanto, ao estabelecimento que possuir 
açougues enquadrados no tipo A ou B, caracterizados como comércios 
varejistas, está PROIBIDA a atividade de temperar/salgar ou outras atividades 
de industrialização de produtos de origem animal.  
 
34) Preciso criar uma nova empresa com novo CNPJ para a criação do 
entreposto? 
 
Para a criação do estabelecimento tipo entreposto em supermercado deverá 
ser consultado o órgão da agricultura municipal ou estadual. 
 
35) Quem vai fiscalizar o entreposto em supermercado? A ANVISA, ou o 
MAPA, ou a CIDASC ou o SIM? 
 
A figura de entreposto em supermercado é fiscalizada por serviço de inspeção 
municipal ou estadual. O serviço de inspeção estadual (SIE) é de 
responsabilidade da CIDASC. O serviço de inspeção municipal (SIM) é de 
responsabilidade do órgão da agricultura municipal. Cabe à Vigilância Sanitária 
a fiscalização do comércio varejista de produtos. 
 
36)  A estrutura do entreposto será instalada dentro do supermercado ou onde 
poderá ser instalada? 
 
A figura de entreposto pode ser instalada dentro ou fora dos supermercados. 
Quando dentro dos supermercados, e este for anexo e contíguo à área de 
venda do açougue, esta será fiscalizada pela agricultura.  
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37) O entreposto em supermercado vai comercializar os produtos direto ao 
consumidor? 
 
Sim. Quando dentro dos supermercados, o entreposto for anexo e contíguo à 
área de venda do açougue, esta será fiscalizada pela agricultura, podendo 
realizar a venda direta ao consumidor.  
 
38) Se a instalação do entreposto for dentro do supermercado e este for 
interditado o entreposto poderá continuar funcionando? Poderei exigir da VISA 
que não lacre os acessos? 
 
O entreposto em supermercado é licenciado e fiscalizado pelo órgão da 
agricultura competente. No caso do entreposto que for anexo e contíguo à área 
de venda do açougue, esta será fiscalizada pela agricultura. Portanto, no caso 
de o supermercado ser interditado pela vigilância sanitária, esta deverá 
contatar o órgão da agricultura responsável pela fiscalização da área de venda 
para tomada de decisão quanto ao entreposto. 
 
39) Como se dará o funcionamento e o comércio dos produtos oriundos dos 
entrepostos em supermercado? 
 
O comércio dos produtos oriundos de entrepostos em supermercados será 
realizado no balcão de autoatendimento. Quando o entreposto for anexo e 
contíguo à área de venda do açougue, esta será fiscalizada pela agricultura, 
podendo realizar a venda direta ao consumidor.  
 
40) As vigilâncias sanitárias municipais serão obrigadas a contratar médico 
veterinário para o seu corpo técnico para a manutenção da municipalização do 
serviço? 
 
Para a fiscalização dos estabelecimentos tipo A e B não há a obrigação da 
presença do médico veterinário, porém a vigilância sanitária deve ter um corpo 
técnico multidisciplinar, treinado e capacitado para fiscalização. Já o serviço de 
inspeção municipal (SIM), está ligado a Secretaria da Agricultura Municipal, 
com corpo técnico estabelecido por ele.  
 
41) Os supermercados serão obrigados a ter a presença permanente de 
médico veterinário nos açougues?  
 
A responsabilidade técnica em açougues tipo A não é exclusiva do profissional 
médico veterinário. A carga horária mínima e a homologação da 
responsabilidade técnica fica a cargo dos conselhos de classe 
correspondentes. Caberá a vigilância sanitária solicitar a documentação de 
comprovação da responsabilidade técnica.  
 
42) Sabemos que a dupla fiscalização em estabelecimentos é proibida. O 
decreto nº 01/2015 sugere que o entreposto ficará dentro do supermercado, ou 
seja, a dupla fiscalização voltará a acontecer? 
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Quando o estabelecimento possuir o entreposto anexo e contíguo à área de 
venda do açougue, esta deverá ser fiscalizada pelo órgão da agricultura, o que 
impedirá a dupla fiscalização. 
O balcão de autoatendimento continuará sob fiscalização da vigilância 
sanitária.  
 
43) Se o açougue não tem como ser separado das instalações do entreposto 
em supermercado, o que fazer? 
 
Quando o estabelecimento possuir o entreposto anexo e contíguo à área de 
venda do açougue, esta deverá ser fiscalizada pelo órgão da agricultura. 
   
44) Como ficará a situação dos estabelecimentos que com a proibição 
investiram em entrepostos em supermercados para se regularizar? 
 
Os estabelecimentos que mantiverem o interesse em temperar carnes 
permanecerão sob fiscalização dos órgãos da agricultura. Os que não tiverem 
o interesse de temperar as carnes, e possuírem estrutura previamente 
regularizada, se enquadrarão como açougue tipo A.  
  

45) O entreposto em supermercado só pode temperar carnes? 
 
Não, conforme o artigo 28 A do Decreto Estadual nº 01/2015, o entreposto em 
supermercado obrigatoriamente deve temperar carnes, podendo também 
receber, fracionar, guardar, conservar, porcionar e distribuir carnes e seus 
derivados, devidamente rotulados e embalados.  
 

46) Os queijos podem ser fracionados em supermercados e padarias? 
 
Podem ser fracionados desde que o estabelecimento possua instalações e 
equipamentos exclusivos para a atividade. Para o fracionamento de queijos 
não é permitida a utilização dos mesmos equipamentos utilizados para 
embutidos cárneos com objetivo de evitar a contaminação cruzada.  
O fracionamento de queijos não é permitido nas dependências dos açougues. 
 
47) Tenho uma rede de supermercados com lojas localizadas em vários bairros 
da mesma cidade, e açougue tipo A na matriz que fica no centro. Posso 
comercializar os produtos cárneos fracionados na matriz para as filiais? 
 
Não. Para realização desta atividade os produtos deverão ser fracionados num 
entreposto industrial.  
Conforme o artigo 16 da Portaria Conjunta nº 264/2016, os produtos 
fracionados ou porcionados e embalados no açougue tipo A e entreposto em 
supermercado, somente poderão ser comercializados na própria loja. 
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48) O entreposto em supermercado poderá produzir e distribuir para as lojas da 
rede? 
 
Não, conforme o artigo 16 da Portaria Conjunta nº 264/2016, os produtos 
fracionados ou porcionados e embalados no açougue tipo A e entreposto em 
supermercado, somente poderão ser comercializados na própria loja. 
 
49) A transferência de produtos entre lojas na mesma cidade ou cidades 
diferentes permanecem com o SIM/SIE?  
 
A transferência de produtos entre lojas caracteriza uma atividade de entreposto 
industrial, de competência do serviço de inspeção municipal ou estadual. O 
entreposto em supermercados produzirá para comercialização apenas na loja 
em que está localizado. 
 
50) Um supermercado que possui entreposto devidamente legalizado junto a 
Agricultura, mas não está isolado do açougue. Quais as opções para continuar 
com as atividades de acordo com a legislação? 
 
Se o estabelecimento temperar carnes, pode continuar com o entreposto, e 
também poderá receber, fracionar, guardar, conservar, porcionar e distribuir 
carnes e seus derivados, devidamente rotulados e embalados. A área de venda 
do açougue anexa e contíguo a este entreposto será fiscalizada pelo órgão da 
agricultura. 
 
51) A Portaria Conjunta nº 264/2016 diz que o entreposto em supermercado 
que produzir carne temperada, a fiscalização da área de comércio contígua e 
anexa ao entreposto deverá ser realizada pelo órgão da Secretaria de 
Agricultura e Pesca  representada pelo Serviço de Inspeção Estadual ( SIE ) da 
Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina 
(CIDASC ). O que isso significa? 
 
Os entrepostos em supermercados que forem anexos e contíguos à área de 
venda do açougue ficarão sob a responsabilidade de fiscalização do órgão da 
agricultura. 
Os balcões de autoatendimento permanecerão sob fiscalização da vigilância 
sanitária. 
 


