
Ministério da Pesca e Aquicultura
Secretaria de Monitoramento e Controle da Pesca e Aquicultura

Departamento de Monitoramento e Controle
Coordenação-Geral de Sanidade Pesqueira e Aquícola



o 2003 – Secretaria Especial de Aquicultura e 
Pesca (SEAP/PR)

o Lei 11.958, de 26 de junho de 2009 – MPA

o Lei 11.959, de 29 de junho de 2009 –
Política de Aquicultura e Pesca

o Decreto 7.024, de 07 de dezembro de 2009



Programas Vigentes
PNSAA/MAPA
○ Instrução Normativa nº 53/2003 (em vigor)
○ Projeto de IN /2008 (processo interrompido)
○ Portaria nº 250/2009 – CESAA/BA
PNCR/MAPA
○ Portaria nº 86/1979 (revogada) – Institui o PNCRC
○ Portaria nº 51/1986 (em vigor) – Institui o PNCRB

Cria os programas especiais
○ Instrução Normativa nº 42/1999 – Altera PNCRB

Anexo V – Normatiza o PNCRP



Programas Vigentes
PNCMB/SEAP-PR
○ Decreto nº 5.564/2005 (em vigor)– Institui o CNCMB

Instrumento de atribuição de competência
Questionamento quanto à fiscalização ambiental
Processo de publicação do PNCMB interrompido
Convênios firmados para implantação de PECMB (SC e BA) 
Portarias de Interdição/liberação de áreas



Antes do Marco:
MAPA

SDA – Concentra as competências
○ DSA – Saúde Animal

CTQA – Trânsito Nacional e Internacional
○ DIPOA – Segurança Alimentar
○ DFIP – Registro de insumos
○ CGAL – Apoio laboratorial
○ CGVIGIAGRO – Vigilância Agropecuária
○ CRC – Resíduos e Contaminantes



Depois do Marco:
MPA

CGSAP – Saúde Animal, Trânsito Nacional e Internacional
MAPA

SDA – Concentra competências
○ DIPOA – Segurança Alimentar
○ DFIP – Registro de insumos
○ CGAL – Apoio laboratorial
○ CGVIGIAGRO – Vigilância Agropecuária
○ CRC – Resíduos e Contaminantes

Necessidade de Acordo de Cooperação para áreas de 
influência entre os órgãos



Missão da CGSAP:

“Elaborar as diretrizes de ação
governamental para a saúde dos
organismos aquáticos, visando contribuir
para a formulação da política nacional de
desenvolvimento sustentável da aquicultura
e da pesca”



Saúde Animal:
Atribuições CGSAP/MPA:
○ Programar, coordenar e promover a execução das atividades de:

Vigilância zoossanitária (requisitos sanitários para trânsito de animais,
produtos e derivados de origem animal);

Profilaxia e combate às doenças dos animais;

Promover apoio à representação do MAPA junto à Organização
Mundial de Saúde Animal (SDA representa o País)



Saúde Animal:
Atribuições DSA/MAPA:
○ Coordenar e promover a execução das atividades:

Relacionadas à GTA para organismos aquáticos, até
desenvolvimento e operacionalização do sistema
informatizado do MAPA



Segurança Alimentar:
Atribuições CGSAP/MPA:
○ Manter interação com a DIPES/MAPA, quando tratar-se de 

assuntos de:
Comércio internacional de pescado, produtos e subprodutos 
derivados do pescado;
Presença de resíduo de drogas veterinárias ou contaminantes em 
pescado, produtos e subprodutos derivados do pescado;
Apoio ao MAPA em fóruns, missões, negociações de acordos, 
convênios, protocolos e tratados nacionais e internacionais;

Atribuições DIPES/MAPA:
○ Sem alteração



Registro de insumos :

Atribuições CGSAP/MPA:
○ Manter interação com o DFIP/MAPA, quando tratar-se de 

assuntos de:
Definição dos requisitos exigidos para os produtos biológicos para uso 
em Organismos Aquáticos;

Atribuições DFIP/MAPA:
○ Sem alteração



Apoio laboratorial:

Atribuições CGSAP/MPA:
○ Manter interação com a CGAL/MAPA, quando tratar-se de 

assuntos relacionados à composição da Rede Nacional de 
Laboratórios Agropecuários, do Sistema Unificado de Atenção à 
Sanidade Agropecuária – SUASA para atendimento das 
Sanidade Pesqueira e Aquícola;

Atribuições CGAL/MAPA:
○ Sem alteração



Vigilância Agropecuária:

Atribuições CGSAP/MPA:
○ Participar, junto à CGVIGIAGRO, da elaboração dos atos 

regulamentares que regem o trânsito internacional de 
organismos aquáticos, produtos, subprodutos, derivados e 
insumos para organismos aquáticos, bem como de materiais de 
pesquisa científica para organismos aquáticos;

Atribuições CGVIGIAGRO/MAPA:
○ Sem alteração



Resíduos e Contaminantes:

Atribuições CGSAP/MPA:
○ Definir, coordenar e supervisionar o plano de amostragem e os 

critérios de seleção, inclusão, exclusão e de suspensão de 
drogas e substâncias controladas e monitoradas pelo Plano 
Nacional de Controle de Resíduos e Contaminantes nos 
Recursos Pesqueiros, em complemento ao PNCRP;

Atribuições CRC/MAPA:
○ Sem alteração



IN n 12, de 23 de agosto de 2010 - ARI

Portaria SEMOC n 53, de 27 de agosto 
de 2010

Produtos de Aquicultura: ARI
Exceção: Ornamentais

Produtos da Pesca: Dispensa de ARI
Exceção: Camarão



FIM


