
MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO
SECRETARIA DE DEFESA AGROPECUARIA

DEPARTAMENTO DE INSPECAO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL

OFÍCIO-CIRCULAR Nº 44/2020/DIPOA/SDA/MAPA

Brasília, 22 de junho de 2020.

Senhores(as) Chefes de SIPOA

Assunto: Portaria Conjunta nº 20, de 18 de junho de 2020. Encaminhamentos.

Senhores Chefes,

Considerando a publicação da Portaria Conjunta nº 20, de 18 de junho de 2020, que estabelece as
medidas a serem observadas visando à prevenção, controle e mi gação dos riscos de transmissão da COVID-19
nas a vidades desenvolvidas nas indústrias não abrangidas pela Portaria Conjunta n.º 19, de 18 de junho de
2020 11050731. 

Visando o atendimento dos itens de competência do MAPA, signatário do documento, solicitamos
que seja dada ciência a todos os estabelecimentos sob SIF, do conteúdo da Portaria e do presente Oficio Circular.

Fica  estabelecido  que  os  estabelecimentos  registrados  no  DIPOA/SDA   deverão  prestar  as
informações con das no item 2.11, da Portaria Conjunta nº 20/2020 (11057245). Essas informações deverão ser
encaminhadas ao SIPOA/DIPOA regional onde está jurisdicionado.

Por  meio  de  Oficio,  os  estabelecimentos  deverão  apresentar  ao  SIPOA/DIPOA  as  seguintes
informações:

a) medidas tomadas para a adequação dos ambientes de trabalho para a prevenção da COVID19,
nos termos da Portaria; e

b) número de trabalhadores em a vidade no estabelecimento.

Mensalmente, na úl ma quarta-feira do mês, deverão ser prestadas pelos estabelecimentos as
seguintes informações:

a) número de casos suspeitos;

b) número de casos confirmados;

c) número de trabalhadores contatantes afastados; e

d) número de trabalhadores que retornaram às a vidades.

Os SIPOA/DIPOA deverão compilar as informações e encaminhar mensalmente ao DIPOA/SDA as
informações referentes aos estabelecimentos subme dos à inspeção periódica, na úl ma sexta feira do mês, por
meio da Planilha Atendimento Portaria Conjunta 19 e 20/2020 11059371. 

As informações rela vas aos estabelecimentos podem ser ob das no Painel QlikView.
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O não atendimento ao constante da Portaria Conjunta nº 20/2020 e no presente Oficio Circular
deverá ser comunicado à este DIPOA/SDA para ciência e providências.

Atenciosamente,

ANA LÚCIA DE PAULA VIANA

Diretora do Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal.

Documento assinado eletronicamente por ANA LUCIA DE PAULA VIANA, Diretor(a) do Departamento de
Inspeção de Produtos de Origem Animal, em 22/06/2020, às 15:09, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º,§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h p://sistemas.agricultura.gov.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 11057247 e o código CRC 98D8E47B.

Esplanada dos Ministérios, Bloco D, Anexo Ala A, 4º Andar, Sala 401,   - Bairro Zona Cívico-Administra va – Telefone: (61)
3218-2014/2684   

CEP 70043900 Brasília/DF 

Referência: Processo nº 21000.040255/2020-37 SEI nº 11057247
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