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1.4.13 A propriedade deve realizar anualmente, análise de qualidade da água
utilizada durante o processo de ordenha, bem como da água utilizada para lavagem dos
utensílios, equipamentos de ordenha e de armazenagem do leite para os seguintes
parâmetros: coliformes termotolerantes e Escherichia coli, pH, dureza, nitrato e Sólidos
Dissolvidos Totais.

1.4.14 Após a ordenha o leite deve ser processado, no máximo, em duas
horas ou resfriado a 4°C em até 3 horas para posterior encaminhamento à unidade
processadora. A temperatura do leite na recepção na unidade processadora deve ser de
até 7°C.

1.4.15 O leite deve ser armazenado fora da área de ordenha.
1.4.16 A área de armazenamento do leite deve ser específica, mantida

devidamente limpa e higienizada, sem acúmulo de lixo e entulho, produtos diversos,
substâncias químicas, ração animal ou outros materiais, e possuir mecanismos que
impeçam acesso de pragas e animais.

1.4.17 As áreas devem dispor de instalações para lavagem e secagem de mãos
providas com sabão neutro, toalhas descartáveis e solução sanitizante.

1.4.18 Logo após a ordenha, os animais devem ser alimentados ou conduzidos
ao pasto, a fim de evitar que deitem e contaminem a glândula mamária.

1.4.19 A propriedade deve manter, por no mínimo três (03) anos, registros
auditáveis das análises de qualidade da água.

1.4.20 Os procedimentos descritos neste item devem estar disponíveis ou
expostos em locais apropriados, de fácil visualização e a propriedade deve manter
registros auditáveis do treinamento do pessoal envolvido nos processos acima
mencionados.

1.5 Qualidade do Leite
1.5.1 No leite das propriedades rurais que fornecem matéria-prima para os

estabelecimentos artesanais, deve-se realizar análises mensais do leite cru, a título de
monitoramento das Boas Práticas Agropecuárias implementadas, na Rede Brasileira da
Qualidade do Leite - RBQL, tendo como referência todos os parâmetros estabelecidos na
legislação vigente.

1.5.2 Nas propriedades rurais que usam como matéria-prima somente o leite
de sua própria produção, as análises a que se refere o item anterior, podem ser feitas
a cada três (03) meses.

1.5.3 A propriedade deve manter, por no mínimo três (03) anos, registros
auditáveis das análises de qualidade do leite.

1.6 Alimentos e Água de dessedentação dos animais
1.6.1 Devem ser fornecidos em qualidade e quantidade adequadas.
1.6.2 Os alimentos devem ser armazenados em condições adequadas de forma

a se evitar deterioração ou contaminações e atração de pragas e roedores.
1.6.3 Os alimentos adquiridos devem ser facilmente rastreáveis, mantendo-se

os registros dos alimentos ou ingredientes adquiridos.
1.6.4 Os bebedouros e cochos devem ser regularmente limpos e inspecionados

para verificação da presença de materiais estranhos ou avarias que possam causar lesões
aos animais.

1.7 Treinamento dos colaboradores
1.7.1 Os colaboradores da propriedade devem ter treinamentos apropriados e

periódicos sobre saúde e higiene pessoal, limpeza e desinfecção das instalações e
equipamentos e manejo adequado do rebanho.

1.7.2 Os treinamentos podem ser realizados por técnicos da extensão rural
pública ou privada ou por Responsáveis Técnicos com formação na área de ciências
agrárias.

1.7.3 O colaborador deve ser capaz de:
1.7.3.1 Entender a importância da sua atividade.
1.7.3.2 Conseguir compreender e observar as instruções repassadas.
1.7.3.3 Saber verificar alteração comportamental do animal, deixá-lo em

observação, ordenhá-lo separado e não destinar o leite para consumo humano ou para
a elaboração de produtos lácteos.

1.7.3.4 Saber agir na resolução de intercorrências e quando for necessário
saber a quem se dirigir para resolução do problema.

1.7.3.5 Conseguir entender e aplicar as orientações e cuidados prescritos pelo
técnico responsável pelo programa de Boas Práticas Agropecuárias, com formação em
ciências agrárias.

1.7.3.6 Lidar com os animais de forma calma e apropriada.
1.7.4 A propriedade deve manter, por no mínimo três (03) anos, registros

auditáveis dos treinamentos dos seus colaboradores.
1.8 Ambiência
1.8.1 Devem ser providas sombras para todos os animais da fazenda. A

sombra deve ser dimensionada, de forma natural ou artificial, de forma a disponibilizar
área suficiente para abrigar todos os animais sem disputa por espaço.

1.8.2 Bebedouros devem ser dispostos de forma que o animal tenha
disponibilidade de ingerir água de qualidade sem um deslocamento excessivo, e de
preferência sem sair das áreas de pastejo.

1.8.3 Os bebedouros devem ser dimensionados de forma a atender vários
animais concomitantemente, para que não haja disputa de espaço e limitação do
consumo de água.

1.8.4 Independentemente do tipo de sistema de produção, os comedouros,
sejam eles para fornecimento de concentrado ou forragens conservadas, devem ser
dimensionados conforme a necessidade do rebanho, evitando-se disputa por espaço que
possam criar ambiente de estresse para os animais, limitar consumo ou provocar lesões
nos animais.

1.8.5 A propriedade deve possuir um planejamento forrageiro no intuito de
que os animais sejam mantidos durante todo o tempo em boas condições nutricionais.

PORTARIA Nº 305, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2019

Institui, no âmbito do Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, o Comitê Gestor de
Dados Abertos - CGDA/MAPA.

O MINISTRO DE ESTADO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
SUBSTITUTO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 87, parágrafo único, inciso
II, da Constituição Federal, com base no art. 1º, inciso III, do Decreto nº 8.851, de 20
de setembro de 2016, tendo em vista o disposto no Decreto nº 8.777, de 11 de maio
de 2016, e o que consta no Processo nº 21000.088282/2019- 57, resolve:

Art. 1º Fica instituído no âmbito do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento o Comitê Gestor de Dados Abertos - CGDA/MAPA, com o objetivo de
elaborar o Plano de Dados Abertos - PDA para o biênio 2020/2021.

Art. 2º Ao CGDA/MAPA compete:
I - elaborar o PDA para o biênio 2020-2021, na forma do disposto no

Decreto nº 8.777, de 11 de maio de 2016;
II - consolidar o inventário e o catálogo corporativo de base de dados do

MAPA;
III - garantir mecanismo de participação social na priorização da abertura de

base de dados;
IV - definir o cronograma de abertura das bases de dados;
V - estabelecer e executar cronograma de mecanismos para promoção,

fomento e uso efetivo das bases de dados;
VI - instituir o fluxo interno para disponibilização e atualização das bases de dados;

VII - difundir e fomentar os princípios e diretrizes da política de dados
abertos, em especial a livre utilização de bases de dados;

VIII - monitorar a implementação do PDA para o biênio 2020-2021;
IX - propor ao final do exercício de 2021, orientações e linhas gerais de

construção e aperfeiçoamento do PDA para o biênio seguinte; e
X - apresentar relatório anual sobre o cumprimento dos Planos de Dados

Abertos, com recomendações sobre as medidas indispensáveis à implementação e ao
aperfeiçoamento da Política de Dados Abertos do MAPA.

Art. 3º O CGDA/MAPA será composto por representantes dos Órgãos e
Unidades do MAPA a seguir:

I - Ouvidoria;
II - Coordenação-Geral de Apoio às Superintendências;
III - Departamento de Administração;
IV - Departamento de Governança e Gestão;
V - Secretaria Especial de Assuntos Fundiários;
VI - Secretaria de Política Agrícola;
VII - Secretaria de Defesa Agropecuária;
VIII - Secretaria de Aquicultura e Pesca;
IX - Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo;
X - Secretaria de Inovação, Desenvolvimento Rural e Irrigação;
XI - Secretaria de Comércio e Relações Internacionais; e
XII - Ouvidoria do Serviço Florestal Brasileiro.
§ 1º Cada membro do comitê terá um suplente, que o substituirá em suas

ausências e impedimentos.
§ 2º Os membros do Comitê Gestor serão indicados pelos titulares dos

órgãos e Unidades representadas e designados por ato do Secretário-Executivo do
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

§ 3º O Comitê será coordenado pelo representante da Ouvidoria/MAPA, que
em suas ausências e impedimentos, será substituído pelo representante da Ouvidoria
do Serviço Florestal Brasileiro.

§ 4º Caberá à Ouvidoria/MAPA prestar apoio administrativo ao
CGDA/MAPA .

§ 5º O Comitê poderá convidar representantes de outras Unidades do
MAPA ou de técnicos de outros órgãos da Administração Pública Federal para
participar das reuniões, sempre que seus conhecimentos, habilidades e competências
possam ser necessários ao cumprimento da sua finalidade, em caráter eventual,
gratuito e sem direito a voto.

§ 6º Caberá aos representantes da Coordenação-Geral de Apoio às
Superintendências - CGAS/SE/MAPA, consolidar e apresentar ao Comitê Gestor as
demandas e contribuições das Superintendências Federais de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento - SFA's.

§ 7º As demais Unidades Administrativas do MAPA deverão prover o
suporte necessário para implementação da política de dados abertos.

Art. 4º O Comitê se reunirá ordinariamente uma vez a cada trimestre e,
extraordinariamente, por convocação de seu coordenador ou mediante solicitação dos
seus membros.

§ 1º As reuniões do Comitê Gestor, instaladas mediante a presença da
maioria absoluta dos seus membros, serão realizadas preferencialmente na sede do
MAPA, salvo em relação àqueles que se encontrem em entes em entes federativos
diversos, que poderão participar por videoconferência.

§ 2º As deliberações do CGDA/MAPA serão tomadas por maioria simples
dos votos.

§ 3º Além do voto ordinário o coordenador do Comitê terá voto de
qualidade em caso de empate.

Art. 5º Caberá à Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação -
CGT I / DA / S E :

I - prestar apoio técnico ao CGDA/MAPA e às Unidades Administrativas no
processo de abertura, disponibilização, atualização e realização dos eventos de fomento
para consumo das bases de dados;

II - promover a disponibilização das bases de dados no portal do MAPA
(http://www.dados.agricultura.gov.br) e na plataforma do Governo Federal
(http://www.dados.gov.br);

III - prover ferramentas tecnológicas para garantir a disponibilização e a
atualização das bases de dados de forma automatizada; e

IV - garantir a proteção de dados pessoais quando da disponibilização das
bases de dados, por meio de mecanismo de anonimização.

Art. 6º Caberá à Assessoria Especial de Comunicação e Eventos -
A EC E / M A P A :

I - prestar apoio técnico ao CGDA/MAPA no processo de abertura,
disponibilização, atualização e realização dos eventos de fomento para consumo das
bases de dados;

II - disseminar os princípios e diretrizes da política de dados abertos, em
especial a livre utilização de bases de dados; e

III - produzir e publicar na página inicial do sítio do MAPA informes sobre
as bases de dados disponibilizadas.

Art. 7º Caberá aos representantes dos Órgãos e Unidades de que trata o
art. 3º desta Portaria:

I - orientar os gestores das bases de dados da respectiva Unidade no
processo de abertura, disponibilização e atualização das bases de dados;

II - garantir o cumprimento do cronograma de publicação das bases de
dados na respectiva Unidade;

III - fazer levantamento do inventário e catálogo corporativo de base de
dados na sua respectiva Unidade; e

IV - dirimir dúvidas relacionadas às bases de dados de suas respectivas
Unidades.

Art. 8º A participação no Comitê Gestor será considerada prestação de
serviço público relevante e não ensejará remuneração, sendo vedado o reembolso de
despesas relativas à participação em reuniões ordinárias ou extraordinárias.

Art. 9º As dúvidas relativas à aplicação desta Portaria serão dirimidas pelo
CGDA/MAPA .

Art. 10. Fica revogada a Portaria MAPA nº 560, de 10 de abril de 2018.
Art. 11. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e terá

vigência de 02 (dois) anos, a partir da aprovação do Plano de Dados Abertos - PDA
para o biênio 2020/2021.

MARCOS MONTES CORDEIRO

PORTARIA Nº 306, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2019

Institui, no âmbito do Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, o Comitê de Segurança
da Informação - CSI/MAPA.

O MINISTRO DE ESTADO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
SUBSTITUTO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 87, parágrafo único, inciso
II, da Constituição, com base no art. 1º, inciso III, do Decreto nº 8.851, de 20 de
setembro de 2016, tendo em vista o disposto no Decreto nº 9.637, de 26 de dezembro
de 2018, alterado pelo Decreto nº 9.832, de 12 de junho de 2019, e o que consta do
Processo SEI nº 00186.020072/2018-80, resolve:

Art. 1º Fica instituído, no âmbito do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, o Comitê de Segurança da Informação - CSI/MAPA.

Art. 2º Ao CSI/MAPA compete:
I - assessorar na implementação das ações de segurança da informação;
II - constituir grupos de trabalho para tratar de temas e propor soluções

específicas sobre segurança da informação;
III - propor alterações na política de segurança da informação interna; e
IV - propor normas internas relativas à segurança da informação.
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