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REGISTRO DE ESTABELECIMENTOS 

 
Para o Registro de Estabelecimentos na Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do 

Estado do Amazonas – ADAF junto ao Serviço de Inspeção Estadual do Amazonas - SIE/AM, se 
faz necessário cumprir uma série de normas para elaboração do processo, no qual constarão todas 
as etapas de aprovação do estabelecimento industrial. 

 

O Decreto 41537 de 21/11/2019 diz no seu artigo 33 e 34 que: 
Art. 33. Serão cancelados os processos em que, no período de 12 (doze) meses, não 

houver movimentação ou interesse por parte do solicitante, ou que após tentativas de 

contato por parte da fiscalização não obtiver êxito, sendo aplicado o termo de 

constatação. 

Art. 34. O estabelecimento cancelado que por algum motivo quiser retornar as 

atividades com SIE deverá iniciar novo processo de aquisição do serviço, cumprindo 

etapa documental, vistoria de terreno e/ou estrutura pré-existente, e análise de 

rotulagem. 

 
APROVAÇÃO PRÉVIA DO TERRENO 
Constitui a 1ª etapa para o registro do estabelecimento e deverá ser realizada independentemente 
de já haver edificações no terreno.  
A entrega dos documentos deverá ser realizada no protocolo da ADAF. 

 
1. Requerimento dirigido ao Diretor Presidente da Agência de Defesa Agropecuária e Florestal 
do Estado do Amazonas – ADAF, solicitando aprovação prévia do terreno (Anexo I). O 
requerimento deve ser apresentado a ADAF, preferentemente em papel timbrado da empresa, 
contendo números telefônicos de contato e e-mail. 
Deverá ser acompanhado dos seguintes documentos: 
➢ Razão social da empresa; 
➢ Cópia do CNPJ compatível com as atividades a serem desenvolvidas; 
➢ Cópia da Inscrição Estadual; 
➢ Localização do terreno (CROQUI); 
➢ Cópia do comprovante de endereço da Empresa; 
➢ Cópia da escritura do terreno; 
➢ Identificação do requerente: cópia da carteira de identidade e do CPF. 

➢ Finalidade do empreendimento (qual tipo de produto(s) a serem comercializados).  
2.A solicitação deve ser instruída com memorial descritivo e planta do terreno, especificando 
área disponível, área a ser construída, acidentes existentes. 

      
      OBS: Paralelamente ao Processo visando à obtenção do registro no SIE/AM, deverá ser 
obtido, nesta fase, a Licença Prévia do Terreno (LP) junto ao IPAAM. 
 

A vistoria é em caráter oficial e realizada por técnicos da ADAF, que após, emitirão 
o Laudo de Vistoria Prévia do Terreno a ser anexado ao processo de registro ou 
relacionamento, com as exigências que se fizerem necessárias. 
 

II – PROJETO DE ESTABELECIMENTOS NOVOS: 
Constitui a 2ª etapa e para maior agilidade no processo poderá ser apresentada conjuntamente 
com a documentação inicial. 
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1. Requerimento da firma interessada solicitando aprovação do projeto. Deverá ser 
dirigido ao Diretor Presidente da Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do 
Amazonas – ADAF (Anexo II). O documento será apresentado em uma única via, 
preferentemente em papel timbrado da empresa. 

2. Termo de Compromisso (Modelo no Anexo V); 
3. Contrato social; 
4. Licença do IPAAM (LI); 
5. Memorial Econômico Sanitário, assinado por médico veterinário, de acordo com o modelo 

em anexo IV, com informações da forma mais ampla e elucidativa possível, aplicável a cada 
área de atividades. 

6. Comprovação de registro da indústria no Conselho Regional de Medicina Veterinária 
- CRMV; 

7. Comprovação de responsabilidade técnica do médico veterinário pelo 
estabelecimento.                                          (Contrato homologado pelo CRMV). 

8. Memorial descritivo da construção, assinado por engenheiro civil, incluindo cópia 
autenticada da sua carteira no CREA. Neste documento, deverão constar informações 
objetivas e detalhadas sobre a obra, em especial com referência ao sistema de 
abastecimento de água (fonte de captação, volume, tratamento e distribuição de água), rede 
de esgoto, pé direito das dependências, portas, câmaras frias e etc. (Modelo no anexo III). 

9. Documento expedido não se opondo ao projeto, autorizando a construção e funcionamento 
da indústria, pela Prefeitura Municipal e Autoridade de Saúde Pública do Município – Alvará 
de funcionamento; 
 
Plantas: 
➢ Planta baixa de cada pavimento na escala 1:100; 
➢ Planta de situação com detalhes sobre rede de esgoto e abastecimento de água na escala 

- 1:500; 
➢ Fachadas Principais - escala de 1:50; 
➢ Cortes longitudinal e transversal na escala de 1:50; 
➢ Detalhes de aparelhagem e instalações - escala de 1:10, com legenda. A planta deverá 

conter a localização de todos os equipamentos a serem utilizados na indústria; 
➢ Planta Hidráulica – escala 1:100; 
➢ Planta sanitária – escala 1:100; 
➢ Cor: preta. 
 
     As plantas ou projetos devem conter: 
➢ Posição da construção em relação às vias públicas e alinhamento dos terrenos; 
➢ Orientação; 
➢ Localização das partes dos prédios vizinhos, construídos sobre as divisas dos terrenos; 
➢ Perfis longitudinal e transversal do terreno em posição média, sempre que este não for de 

nível; 
➢ O projeto dever ser apresentado em uma única via, devidamente datado e assinado por 

profissional habilitado, de acordo com a legislação vigente; 
 

OBS 1: A rede de esgotos sanitários deverá ser independente da de esgoto industrial, devendo 
ser previsto tratamento para ambas, de acordo com as prescrições estabelecidas pelo órgão 
competente. 
OBS 2: Tratando-se de pequenos estabelecimentos, a juízo da Inspeção Estadual, poderão ser 
aceitos para estudo preliminar, simples croquis. 
OBS 3: É considerada básica para efeito de Registro, a apresentação prévia da análise da água 
de abastecimento, que deve se enquadrar no Art. 62, do RIISPOA. 
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OBS 4: Não será registrado o estabelecimento de produtos destinado à produção de alimentos 
para o consumo humano, quando situado nas proximidades de outro que, por sua natureza 
possa prejudicá-lo. 
OBS 5: Não construa ou modifique a indústria antes da análise e aprovação das plantas pela 
ADAF. 
 
OBS 6: Nenhuma alteração poderá ser procedida no projeto aprovado previamente, sem a 
devida consulta ao órgão fiscalizador. 

Após a análise e aprovação do projeto será emitido o Laudo de Aprovação do Projeto 
de construção a ser anexado ao processo de registro, com as exigências que se fizerem 
necessárias. 

Após o término das obras deve ser solicitada a ADAF uma visita para então ser 
realizado o Laudo técnico sanitário do estabelecimento, para fins de obtenção do 
número de reserva do SIE/AM. 
            Após a obtenção prévia número de reserva do SIE/AM deverá ser iniciado o 
processo de aprovação prévia de rotulagem. 

 

III – PROJETOS DE ESTABELECIMENTOS A RECONSTRUIR, AMPLIAR, 
REMODELAR. 

Somente para indústrias que já funcionam sob a égide do Serviço de Inspeção Estadual- 
SIE/AM. 

 
1.  Requerimento solicitando aprovação prévia do projeto de reconstrução, ampliação, reforma 
ou remodelação do estabelecimento. Devendo ser dirigido ao Diretor Presidente da Agência de 
Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas – ADAF.  
2. Memorial Econômico Sanitário, assinado por médico veterinário, de acordo com o modelo 

em anexo IV, com informações da forma mais ampla e elucidativa possível, aplicável a cada 
área de atividades. 

 
3. Memorial descritivo das obras a realizar, obedecendo as cores e convenções recomendas, 
material a empregar e equipamentos a instalar, deverá ser assinado por engenheiro, incluindo 
cópia autenticada da sua carteira no CREA. 

 
 Plantas, Convenções: 

Cor preta; 
 

Para as partes as serem conservadas; 

Cor vermelha; 
 

Para as partes as serem construídas; 

Cor amarela; Para as partes as serem demolidas; 
 

Cor azul; Para os elementos construídos em ferro e aço; 
 

Cor cinza. Pontuada de nanquim, para as partes de concreto. 
 
 
Plantas: 
➢ Planta baixa de cada pavimento na escala 1:100; 
➢ Planta de situação com detalhes sobre rede de esgoto e abastecimento de água na escala 

- 1:500; 
➢ Fachada - escala de 1:50; 
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➢ Cortes longitudinal e transversal na escala de 1:50; 
➢ Detalhes de aparelhagem e instalações - escala de 1:10, com legenda; 
➢ Hidro-sanitária – escala 1:100; 
➢ Cor: preta. 

 
As plantas ou projetos devem conter: 
➢ Posição da construção em relação às vias públicas e alinhamento dos terrenos; 
➢ Orientação; 
➢ Localização das partes dos prédios vizinhos, construídos sobre as divisas dos terrenos; 
➢ Perfis longitudinal e transversal do terreno em posição média, sempre que este não for de 

nível; 
➢ O projeto dever ser apresentado em uma única via, devidamente datado e assinado por 

profissional habilitado, de acordo com a legislação vigente; 
    

➢ A rede de esgotos sanitários deverá ser independente da de esgotos industriais, devendo 
ser previsto tratamento para ambas, de acordo com as prevenções estabelecidas pelo órgão 
competente. 

 
A documentação deverá ser entregue a Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado 
do Amazonas – ADAF, para análise do projeto. O início das obras só será realizado após a 
aprovação do projeto. 

            
Nenhuma alteração poderá ser procedida no projeto aprovado previamente, sem a devida 
consulta ao órgão fiscalizador. 

  
Após o término das obras deve ser solicitada a ADAF uma vistoria, para então ser realizado o 
Laudo Técnico sanitário do estabelecimento. 

 
 
IV – REQUISITOS BÁSICOS PARA INSTALAÇÃO DA INSPEÇÃO ESTADUAL 
 

1. Requerimento solicitando registro do estabelecimento aprovado previamente. O 
requerimento deverá atender as instruções para aprovação prévia do terreno, aprovação 
do projeto de construção e laudo de vistoria final; 

2. Juntar a este documento todas as plantas e memoriais constantes das instruções 
para projetos de estabelecimentos novos, devidamente atualizadas, corrigidas e 
assinadas. 

3. Licença de Operação do IPAAM. 
4. Certificado Oficial de análise da Água (A água de abastecimento deverá atender 

aos padrões do Art. 62 do RIISPOA). 

5. Todos os produtos e subprodutos deverão estar registrados/aprovados, pela 
Inspeção Estadual. 

6. Aprovação dos carimbos/rótulos de cada produto industrializado pelo 
estabelecimento. 

7. Laudo final para obtenção do Registro. 
 

OBS: A ADAF deverá estar com toda a documentação solicitada para compor o 
processo de registro da indústria por ocasião da vistoria final, concessão do número de 
registro e implantação do Serviço de Inspeção Estadual.  

 
 



A N E X O S 
 

ANEXOS 1. 
 

 

REQUERIMENTO PARA VISTORIA PRÉVIA DO TERRENO 
 

 

 

 

Ilmo. Sr. Diretor Presidente da Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do 

Amazonas – ADAF 

Alexandre Henrique Freitas de Araújo 

 

 

______________________________, CNPJ/CPF ________________, abaixo 

assinado, desejando construir __________________________________, localizado 

_____________________________________ ponto de referência 

____________________ no município de _____________/AM, Estado do Amazonas 

vem mui respeitosamente requerer a V. Exa. que se digne em mandar vistoriar o terreno 

e autorizar a preparação da documentação necessária para a construção do referido 

estabelecimento industrial. 

 

Nestes Termos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

Pede Deferimento. 

 

Local e data 

 

 

 

 __________________________________ 

Assinatura e Carimbo do Requerente 



ANEXOS 2. 
 

 

REQUERIMENTO SOLICITANDO APROVAÇÃO PRÉVIA  
DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO 

 

 

 

 

Ilmo. Sr. Diretor Presidente da Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do 

Amazonas – ADAF 

Alexandre Henrique Freitas de Araújo 

 

 

...................................................................., representando o estabelecimento 

denominado ..............................................................................., que se localizará à 

......................................................................................., vem mui respeitosamente 

requerer a V.Exa. aprovação das plantas e memoriais descritivos da construção e 

econômico-sanitário em anexo, visando o registro do mesmo.  

 

  Para tanto, anexar plantas e demais documentos necessários. 

 

 

Nestes Termos 

 

Pede Deferimento. 

 

 

Local e data 

 

 

_____________________________________ 

         Assinatura e Carimbo do Requerente 



ANEXOS 3. 
 

MEMORIAL DESCRITIVO DA CONSTRUÇÃO 
 

 

1. Nome da firma interessada no projeto; 
2. Localização do estabelecimento; 
3. Natureza do estabelecimento; 
4. Responsável pelo projeto; 
5. Área do terreno; 
6. Área a ser construída; 
7. Área útil; 
8. Recuo do alinhamento da rua; 
9. Duração provável da obra; 
10. Argamassa; 
11. Fundação; 
12. Pé direito; 
13. Cobertura; 
14. Descrição do teto das salas de elaboração dos produtos comestíveis; 
15. Portas (dimensões e material - especialmente das câmaras frias); 
16. Revestimento geral; 
17. Pavimentação; 
18. Esquadrias; 
19. Impermeabilização (discriminar o material a ser empregado no piso e nas paredes 

das diferentes dependências); 
20. Instalações de água; 
21. Sistema de esgoto (detalhes sobre o modo e processo de depuração antes de ser 

lançado na corrente d'água); 
22. Pintura geral; 
23. Custo provável da obra. 

 

 

 

 

Local e Data 

 

______________________________________   

Assinatura do Engenheiro responsável pela obra 

 

  



 

ANEXOS 4. 

MEMORIAL ECONÔMICO SANITÁRIO 
 

1. Nome da firma, do proprietário ou arrendatário; 
2. Denominação do estabelecimento; 
3. Localização do estabelecimento; 
4. Finalidade do estabelecimento; 
5. Capacidade máxima diária do estabelecimento para beneficiamento e/ou 

industrialização dos diferentes produtos; 
6. Capacidade aproximada do Estabelecimento de Leite e Derivados, para 

recebimento e estocagem estática (L/Dia), 
7. Produto (s) que pretende fabricar; 
8. Procedência da matéria prima  

• Se a matéria prima for de origem primária, deverá ser comprovado o controle 
sanitário dos animais; 

• Se a matéria for secundária, comprovar o Registro de Inspeção, no órgão 
competente; 

9. Mercado de consumo; 
10. Número aproximado de empregados (mulheres e homens); 
11. Descrição de telas à prova de insetos, cortinas de ar e molas de vaivém nas 

portas; 
12. Descrição do processo industrial; 
➢ Transporte; 
➢ Recepção; 
➢ Beneficiamento; 
➢ Distribuição; 
➢ Fluxograma de produção, para cada produto; 
➢ Equipamentos industriais (Denominação, quantidade, capacidade total e unidade de 

medida) 
➢ Sistema de armazenamento; 
➢ Sistema de refrigeração; 
➢ Sistema de aquecimento; 
➢ Sistema de iluminação e ventilação; 
➢ Suprimento de energia elétrica; 
➢ Produtos químicos utilizados na higienização e desinfecção dos equipamentos; 
➢ Água de abastecimento (procedência e volume de evasão, processo de captação, 

sistema de tratamento, depósito e sua capacidade e distribuição); 
➢ Destino das águas servidas, esgotos, meios empregados para depuração das águas 

servidas antes de lançadas nos esgotos, rios, riachos, etc; 
➢ Deposição de resíduos industriais e domésticos. 

13 . Laboratório de controle; 
14 Vestiários, sanitários e refeitórios para operários (conforme Legislação do 

Trabalho); 
 
 
 

Indicação de existência nas proximidades, de curtumes, fábricas de produtos orgânicos 
e outros estabelecimentos que por sua natureza produzam mau cheiro; 
 

 

15. Aproveitamento de resíduos não comestíveis. 



• No caso de Matadouro- frigorífico, obter credenciamento para tratamento de 
peles salgadas bovinas e bubalinas, junto ao SSA/DFA/AM (Ministério da 
Agricultura). 

• No caso de Matadouro- frigorífico, obter registro dos subprodutos destinados à 
alimentação animal, junto SFFA/DFA/AM (Ministério da Agricultura). 

16. Controle de Pragas e Roedores. 

 

 

 

Local e Data 

 

_______________________ 

Assinatura do proprietário 

                                  

 

     _____________________________________________ 

                                      Assinatura do Médico Veterinário Responsável Técnico  

  



ANEXOS 5. 

 
TERMO DE COMPROMISSO 

 

 

 

 

  Que faz a firma ................................................................................. 

..........................................com sede em ..................................................... 

......................................., município de ....................................., Estado do 

Amazonas, perante o Serviço de Inspeção Estadual (S.I.E.), pelo Diretor 

Presidente da Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do 

Amazonas – ADAF, concorda em acatar as exigências contidas na Lei n° 4.223, 

de 08 de outubro de 2015, regulamentado pelo Decreto n° 41.537, de 21 de 

novembro de 2019, sem prejuízo de outras que venham a ser determinadas. 

  Fica ainda ciente, que quaisquer obras só poderão concretizar-se após a 

aprovação prévia do projeto pela Gerência de Inspeção Animal da Agência de 

Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas – ADAF.  

 

 

 

_________________________________ 

Local e Data 

 

 

 

 

Assinatura 
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