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PROCEDIMENTOS DE ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DAS DOCUMENTAÇÕES 

 

1. OBJETIVO  

Estabelecer os Procedimentos Operacionais Padronizados (POP’s) do processo 

documental dos estabelecimentos com registro no Serviço de Inspeção Estadual (SIE).  

2. ABRANGÊNCIA  

Escritório Central, UVL’s (Unidade Veterinária Local) e EAC’s (Escritório de 

Atendimento a Comunidade). 

3. CAMPO DE APLICAÇÃO 

Os POPS serão aplicados no recebimento, análise, deferimento ou indeferimento, envio, 

aprovação e arquivamento dos documentos obrigatórios componentes do processo de 

aquisição do SIE, bem como em todas as ações exercidas pelos Fiscais Estaduais 

Agropecuários envolvidas no processo.  

4. PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS  

4.1 FLUXO DE INFORMAÇÕES DOCUMENTAIS  

O fluxo de informações documentais será detalhado por etapas formadas por diferentes 

itens. O indeferimento de qualquer item de uma etapa impede a sequência à etapa 

seguinte. O fluxo de informações está detalhado abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS ADAF 

DOCUMENTO LANÇADO NO SPROWEB 

TRAMITADO A GIPOA 

RECEBIMENTO DO DOCUMENTO PELO ADMINISTRATIVO 

DOCUMENTO PROTOCOLADO NO LIVRO 

ENCAMINHADO AS COORDENAÇÕES 

DOCUMENTO AVALIADO 

ENVIO DO PARECER AO SOLICITANTE 
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II – PROCESSO DE RECEBIMENTO E ARQUIVAMENTO  

a) Para se iniciar um Processo de Registro de Estabelecimento ou de Aprovação 

de Projeto é necessário que a documentação esteja completa;  

b) Documentos como (Documento de identificação RG e CPF, Documentos de posse 
do terreno, Contratos, Procurações, Carteira de produtor rural, Liberação 
Ambiental, ART do responsável técnico, ART do responsável da obra) serão 
aceitos somente quando estiverem conferidos com o original ou com firma 
reconhecida em cartório.  

c) Os documentos apresentados, após serem conferidos, darão entrada na GIPOA 

através de protocolo de recebimento de documentos ADAF. No qual deve 

constar:  

• identificação do documento (ofício de encaminhamento);  

• data de entrada;  

• assinatura de quem recebeu. 

d) No setor de protocolo este documento é lançado no SPROWEB e tramitado ao 

GIPOA; 

e) O documento físico é entregue ao administrativo da Gipoa, e este é 

protocolado em livro e repassado a coordenação responsável; 

f) Aos documentos que necessitam de resposta, após avaliação do coordenador é 

emitido um parecer técnico e encaminhado ao solicitante; 

g) Todo documento apresentado, no decorrer da análise do processo, deve ser 

protocolado;  

h) Todo documento constante do processo deve ser numerado, rubricado e 

ordenado na mesma sequência em que se encontram na Relação de 

Documentos para Registro (check list); 

i) A partir da constituição inicial do processo, no decorrer de sua análise, todo 

documento a ele referente deve ser anexado conforme as fases, descritas no 

manual processual, igualmente numerado e rubricado. 

j)  Toda comunicação da GIPOA ao interessado, relativo a este assunto, deve ser 

feita de modo oficial, em 2 (duas) vias, sendo uma delas do interessado e a 

outra deve ser anexada ao processo. 

k) O interessado poderá dar entrada com os documentos em qualquer um dos 

Escritórios da ADAF, sob cuja jurisdição encontra-se seu estabelecimento. 

Neste caso, a GIPOA treinará servidores para receber os documentos, constituir 

o processo e encaminhá-lo para o local onde será analisado (central);   
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l) Os documentos que serão anexados ao processo devem estar íntegros, sem 

rasuras, assinados, datados, perfeitamente legíveis, caso contrário, não terão 

valor como peça processual; 

m) Na capa do processo deve constar sua identificação (número de protocolo, 

número de processo, assunto, Detalhamento e Interessado); 

 

III – ORGANIZAÇÃO DAS DOCUMENTAÇÕES: 

a) Os documentos devem ficar organizados em pastas; 

b) Cada estabelecimento deverá ter sua pasta; 

c) Quando os estabelecimentos se encontrarem em fase de processo, deverão ser 

arquivados em pastas suspensas;  

d) No momento em que o estabelecimento adquiri SIE, os documentos deverão ser 

organizados em pastas A-Z. 

e) Cada empresa deverá ter uma pasta catálogo para organizar todos os rótulos e 

plantas aprovadas/planta arquitetônica.  

 

IV – CONTROLE DIGITAL 

As planilhas digitas deverão ser alimentadas com os dados, para que sejam feitos 

os controles documentais. 

1 – Planilha de Controle documental: esta planilha consta todos os documentos 

solicitados pelo SIE, onde deverão ser preenchidos nas lacunas correspondentes ao 

documento com os seguintes números: 

0 NÃO APRESENTA DOCUMENTAÇÃO/ NÃO SE APLICA 

1 DOCUMENTOS VENCIDOS 

2 DOCUMENTOS EM DIAS  
 

2 – Planilha de Controle de Relatório de Produção: Deverão ser lançados a quantidade 

de produtos fabricado/manipulado pelo estabelecimento mensalmente. 

OBS1: As empresas devem encaminhar até 10º dia útil do mês subsequente o relatório 

de produção. 

OBS2: Segue em dispositivo digital os modelos de relatório de produção; 

 



 
 9 

PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS 
 Manual de Inspeção e Fiscalização  

 
 

  
 

 

Avenida Carlos Drumond de Andrade, 1460 Japiim 
Conj. Atílio Andreazza. ULBRA, Bloco G, 1º andar 
Fone: (92) 99192-3067 / 99983-1176 
Manaus-AM-CEP 69077-730 
Email: gabinete@adaf.am.gov.br 

 

Secretaria de 
Produção 

Rural 
 

3 – Controle de Termos: Deverão ser lançados todos os termos gerados contendo a data 

que foi emitido o termo, número e série do documento e identificação do infrator. A 

planilha segue digital.   

 

4 – Cadastro dos estabelecimentos com os respectivos rótulos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGISTRO DOS ESTABELECIMENTOS 
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REGISTRO DOS ESTABELECIMENTOS 

 

1. OBJETIVO  

Estabelecer os Procedimentos Operacionais Padronizados (POP’s) do processo de 

registro para concessão de registro de estabelecimentos de produtos de origem 

animal, Serviço de Inspeção Estadual (SIE). 

 

2. ABRANGÊNCIA  

Escritório Central, ULSAV’s (Unidade Veterinária Local) e EAC’s (Escritório de 

Atendimento a Comunidade). 

3. CAMPO DE APLICAÇÃO 

Os POPS serão aplicados no recebimento, análise, deferimento ou indeferimento, envio, 

aprovação e arquivamento dos documentos obrigatórios componentes do processo de 

aquisição do SIE, bem como em todas as ações exercidas pelos servidores da Fiscalização 

agropecuária.  

 

4. PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS  

 

4.1 – ANÁLISE DO PROCESSO 

a) Somente serão aceitos documentos padronizados neste POP, devidamente 
preenchidos, datados e assinados podendo ser utilizada a assinatura digital 
desde que reconhecidas em cartório. 

b) Os documentos devem ser enviados por meio físico, sendo seu 
encaminhamento interno por meio do sistema de protocolo do estado do 
Amazonas (SPROweb). Cópias de Documentos como (Documento de 
identificação RG e CPF, Documentos de posse do terreno, Contratos, 
Procurações, Carteira de produtor rural, Liberação Ambiental, ART do 
responsável técnico, ART do responsável da obra) serão aceitos somente 
quando estiverem conferidos com o original ou com firma reconhecida em 
cartório.  

c) Ao concluir a análise documental de cada etapa o servidor responsável pela 
coordenação deverá informar o parecer favorável ou desfavorável e 
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encaminhará ao responsável técnico do estabelecimento ou proprietário por 
meio eletrônico ou físico. 

d) A solicitação de correções e informações a respeito do processo deverá ser 
realizada. 

e) através parecer técnico emitido pelo servidores ao responsável técnico do 
estabelecimento ou proprietário por meio eletrônico ou físico. 

f) Quando houver necessidade de comunicação ao interessado, esta deverá ser 
realizada por meio eletrônico (e-mail ou whatsApp) ou outro documento 
determinado pela GIPOA, o mesmo só terá validade depois de acusar o 
recebimento. 

g) As informações para o solicitante sobre o andamento do processo poderão 
ser verificadas através de consulta aos coordenadores. 

h) A ordem de abertura e avaliação dos processos de solicitação de adesão ou 
reativação de SIE respeita a ordem de protocolo de entrada dos documentos 
no escritório Central e UVLs e Ulsavs. 

i) Após a aprovação das plantas e memoriais não será permitido alteração da 
construção sem aprovação de um novo projeto. Caso exista a necessidade de 
construção diferente do projeto inicial, o estabelecimento deverá 
encaminhar para a central o novo projeto e respectivos memoriais, 
considerando as alterações do projeto inicial, realizando o pagamento da 
taxa de reforma. Este novo projeto passará pelo processo de análise pela 
GIPOA. 

j) Os estabelecimentos deverão manter os documentos aprovados (físicos ou 
digitalizados) arquivados no estabelecimento, disponíveis à fiscalização. 

k) Os estabelecimentos suspensos por período superior a 01 (um) ano ou 
cancelados deverão realizar o processo desde a etapa 1, podendo manter o 
número de registro original. 

l) O proprietário deverá verificar junto aos órgãos competentes a possibilidade 
de construção no local pretendido, antes do encaminhamento do 
requerimento de solicitação de SIE.  

m) Todos os documentos de processo de obtenção do SIE ou mudança de 
endereço, quando solicitada assinatura do proprietário, somente poderão 
ser assinados pelo mesmo ou por seu representante legal. O documento que 
comprova a representação legal reconhecido em cartório deve ser anexado 
ao processo. 

 
4.2 – ETAPAS DO PROCESSO PARA OBTENÇÃO DO SIE OU MUDANÇA DE DOCUMENTO  

 

ETAPA 1 – APROVAÇÃO PRÉVIA DO TERRENO: 
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O Requerente deverá providenciar os documentos descritos. 

a) Requerimento para Vistoria Prévia de Terreno (Anexo I) Descrição: Este 

documento é destinado ao empresário ou produtor interessado em aderir ao 

Serviço de Inspeção Estadual. É através deste formulário que é feito o 

requerimento ao Diretor da ADAF, juntamente com croqui de localização do 

terreno. 

b) Deverá ser encaminhado uma cópia do requerimento digital ou malote para o 

escritório da GIPOA. 

c) Deverá ser emitido a guia de pagamento da taxa, como previsto na Lei 

4.417/2016, e utilizar o serviço – VISTORIA PRÉVIA DE TERRENO OU 

ESTABELECIMENTO E EMISSÃO DE LAUDO (código 79), da planilha de taxa. 

d) Após o recebimento do Comprovante de pagamento da taxa de Vistoria Prévia 

de Terreno, este comprovante deverá ser encaminhado ao escritório central da 

ADAF, junto ao setor de administração (DAF) com prestação de conta mensal.  

e) O servidor da ADAF deve realizar Vistoria Prévia de Terreno e emissão de Laudo 

de Inspeção Prévia (Anexo II). 

f) Caso seja aprovado, solicitar ao requerente o envio das documentações 

completa da primeira fase;  

g) Deverá ser encaminhado uma cópia de todos os documentos digital ou malote 

da primeira fase para o escritório da GIPOA, como:   

 

1. Cópia do RG e CPF do Produtor rural / Proprietário e Sócios da Empresa / 

Presidente da Cooperativa/Associação;  

b) Cópia de Registro no Cartório de Imóveis ou Escritura de compra e venda ou Título 

Definitivo ou Outro Comprovante de Terreno ou Contrato de Locação; 

2.  Licença Prévia -LP será apresentada na primeira fase documental atestando 

a viabilidade ambiental Junto ao IPAAM ou Licença Municipal Ambiental da 

SEMMAS (nos casos Permitidos); 

3. Cópia de Inscrição de Produtor Rural (IDAM) se necessário; 

4. Cópia de Inscrição Estadual (SEFAZ) (pessoa jurídica) se necessário; 

5. CNPJ Compatível com a Atividade Desenvolvida se necessário; 

6. Requerimento Solicitando Alteração de CNPJ, se necessário; 

7. Comprovante de endereço do Estabelecimento. 
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ETAPA 2 – APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO: 

a) O requerente deverá apresentar o Requerimento solicitando aprovação prévia 

do projeto de construção (ANEXO III), acompanhado com as plantas ou croqui; 

 

1. Planta baixa ou croqui de cada pavimento na escala de 1:100 (um por 

cem); 

2. Planta baixa ou croqui com layout dos equipamentos na escala de 1:100 

(um por cem); 

3. Planta baixa de situação com detalhes sobre rede de esgoto e 

abastecimento de água na escala de 1:500 (um por quinhentos); 

4. Fachadas principais na escala de 1:50 (um por cinquenta); 

5. Cortes longitudinal e transversal na escala de 1:50 (um por cinquenta); 

6. Planta hidráulica e sanitária na escala de 1:100 (um por cem); 

7.  Planta de Fluxo de produção e de movimentação de colaboradores; 

 

b) Termo de Compromisso; 

c) As plantas ou croquis deverão ser encaminhados para o escritório central 

(GIPOA), para análise; 

d) O coordenador responsável pela atividade relacionada analisará as plantas e 

caso esteja aprovado será emitido o Laudo de Aprovação de Projeto de 

Construção e encaminhará para a UVL; 

e) A UVL emitirá a guia de pagamento de taxa, como previsto na Lei 4.417/2016, e 

utilizar o serviço – LAUDO DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO (código 

80), da planilha de taxa. 

f) Após o recebimento do Comprovante de pagamento da taxa de LAUDO DE 

APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO, este comprovante deverá ser 

encaminhado ao escritório central da ADAF, junto ao setor de administração 

(DAF) com prestação de conta mensal.   

g) Deverá ser encaminhado uma cópia de todos os documentos digital ou malote 

da segunda fase para o escritório da GIPOA: 

 

1. Cópia do Contrato Social e Alterações / Estatuto Social, Alterações e Atas 

das Assembleias Gerais; 

2. Contrato de Arrendamento (se necessário); 
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3. Licença de Instalação IPAAM (LI) será apresentada na segunda fase 

documental autorizando a instalação do empreendimento. 

4. Análise da Água; 

5. ART do Médico Veterinário ou Profissional Responsável Técnico (verificar o 

período de validade); 

6. Memorial Econômico Sanitário Assinado pelo RT; 

7. Memorial Descritivo da Construção assinado pelo Responsável da Obra; 

8. ART ou RRT do Responsável da Obra, se necessário; 

9. Alvará de Funcionamento Expedido pela Prefeitura (verificar o período de 

validade); 

 

ETAPA 3 – VISTORIA FINAL E REGISTRO DO SIE: 

a) Encaminhar os Registro e croquis de Rótulos de cada Produto Industrializado 

para serem analisados pela coordenação; 

OBS1: Os registros de rótulos deverão ser entregues em 3 vias, nos quais deverão ser 

encaminhadas para escritório central, onde será realizado a aprovação ou reprovação 

do mesmo; 

OBS2: A aprovação de rotulagens é item obrigatório para a instalação do SIE na indústria. 

b) Deverá ser encaminhado uma cópia de todos os documentos digital ou 

malote da segunda fase para o escritório da GIPOA 

1. Liberação de operação (LO), Licença Ambiental Única (LAU) ou Declaração de 

inexigibilidade (DI) emitida pelo IPAAM ou SEMMAS (nos casos Permitidos 

desde de que compatível com a atividade);  

2. Certificado Oficial de Análise da Água; 

3. Controle de pragas; 

4. Atestado de saúde dos funcionários da produção; 

5. Manual de Autocontrole; 

6. Atestado de saúde dos funcionários da produção (verificar o período de 

validade); 

 

c) Requerimento solicitando vistoria final. 
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OBS1: Após a entrega de todos os documentos, será realizado a Vistoria Final através 

do Laudo Técnico Sanitário do Estabelecimento para obtenção do Registro Emitido 

pelo escritório central ADAF; 

d) Deverá ser emitido a guia de pagamento da taxa, como previsto na Lei 

4.417/2016, e utilizar o serviço VISTORIA FINAL (Laudo Técnico sanitário) e 

EMISSÃO DO TÍTULO DE REGISTRO DE SIE-AM, da planilha de taxa; 

e) Após o recebimento do Comprovante de pagamento da taxa cobrada pela 

execução de LAUDO FINAL e EMISSÃO DO TÍTULO DE REGISTRO DE SIE-AM 

realizada pelo servidor da ADAF. Este comprovante deverá ser encaminhado ao 

escritório central da ADAF, junto ao setor de administração (DAF).  

 

4.3 – DOCUMENTAÇÃO  EMITIDA PELA GIPOA  

a) Parecer técnico; 

b) Laudo de vistoria de terreno, laudo de aprovação de projeto, laudo técnico 

sanitário (laudo final); 

c) Cadastramento do Estabelecimento no Sistema Informatizado da GIPOA 

OBS1: O servidor responsável realizará a inclusão dos dados do estabelecimento no 

sistema informatizado; 

d) Emissão do Título de Registro de SIE, que será assinado pelo Diretor presidente 

da ADAF e o gerente da GIPOA.  

OBS1: O Coordenador responsável após realizar vistoria final ou renovação de Título, 

verificar as conformidades das Instalações e o processo documental, emitirá parecer 

favorável para a emissão do Título de Registro de SIE para o estabelecimento e 

deverá encaminhar o documento ao gerente. Este por sua vez encaminhará o Título 

de Registro de SIE ao gabinete para colher a assinatura do diretor presidente. 

 

5. DOCUMENTOS UTILIZADOS 

Os seguintes documentos são utilizados neste POP-SIE 

 

ITEM NOME DO DOCUMENTO 

I Requerimento para Vistoria Prévia de Terreno 

II Laudo de Inspeção Prévia do Terreno 
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III Requerimento solicitando Aprovação prévia do Projeto de Construção 

IV Termo de Compromisso 

V Laudo de aprovação de projeto 

VI Memorial Econômico Sanitário  

VII Memorial Descritivo da Obra 

VIII Laudo Técnico Sanitário 

IX Registro de Rótulo 

X Título de Registro 

XI Relatórios de produção 

XII Check list 

XIII Tabela de Taxa de Inspeção 

XIV Termo de Coleta 

XV Registro de Rótulo 

 

6. Legislação utilizada 

 

Principais LEIS, RESOLUÇÕES, EDITAIS e NORMAS para embasamento do processo de obtenção 

de SIE. 
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LEGISLAÇÕES 

LEGISLAÇÃO NÚMERO DATA CONTEÚDO 

Lei Estadual 4.223 08/10/2015 Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de 
Origem Animal no Estado do Amazonas  

Lei de taxas 
ADAF 

4.417 29/12/2016 Criação das Taxas dos Serviços da ADAF 

Decreto-Lei 
Estadual 

37.434 07/12/2016 Regulamenta a lei da Inspeção Industrial e 
Sanitária de Produtos de Origem Animal no 
estado do Amazonas 

Decreto Estadual 41.537 21/11/2019 Altera o decreto estadual nº 37.434 

Portaria ADAF 005 06/03/2017 Trânsito intraestadual de subprodutos de origem 
animal 

Portaria ADAF 202 29/06/2018 Altera a portaria nº 005. 

Portaria ADAF 253 31/08/2016 RTIQ de Mel de abelha social sem ferrão 

Portaria ADAF 121 30/06/2020 Regulamento Técnico para Rotulagem de 
Produto de Origem Animal 

Decreto Federal 9.013 29/03/2017 Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária 
de Produtos de Origem Animal 

Decreto Federal 9.069 31/05/2017 Altera o Decreto n° 9013 de 29/03/2017 

Portaria MAPA 210 10/11/98 Regulamento Técnico da Inspeção Tecnológica e 
Higiênico- Sanitária de Carne de Aves 

Portaria MAPA 711 01/11/95 Normas Técnicas de Instalações e Equipamentos 
para Abate e Industrialização de Suínos 

Portaria MAPA 368 04/09/97 

Regulamento Técnico sobre as Condições 
Higiênico-Sanitárias e de Boas Práticas de 
Fabricação para Estabelecimentos 
Elaboradores/Industrializadores de Alimentos 

Portaria MAPA 6 25/07/85 Normas Higiênico-Sanitárias e Tecnológicas para 
Mel, Cera de Abelhas e Derivados 

Portaria MAPA 1 21/02/90 Normas Gerais de Inspeção de Ovos e Derivados 

Resolução 
Federal – RDC 

12 02/01/01 Aprova o Regulamento Técnico Sobre os Padrões 
Microbiológicos para Alimentos. 

Resolução 
Federal - RDC 

331 23/12/2019 Revoga a RDC nº 12 
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ALTERAÇÃO ESTRUTURAL E/OU DOCUMENTAL 
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ALTERAÇÃO ESTRUTURAL E/OU DOCUMENTAL 

 

1. OBJETIVO  

Estabelecer os Procedimentos Operacionais Padronizados (POP’s) do processo de 

alteração estrutural e/ou documental dos estabelecimentos com registro no Serviço de 

Inspeção Estadual (SIE). 

2. ABRANGÊNCIA  

Escritório Central, ULSAV’s (Unidade Veterinária Local) e EAC’s (Escritório de 

Atendimento a Comunidade). 

3. CAMPO DE APLICAÇÃO 

Os POPS serão aplicados no recebimento, análise, deferimento ou indeferimento, envio, 

aprovação e arquivamento dos documentos obrigatórios componentes do processo de 

alteração do SIE, bem como em todas as ações exercidas pelos servidores da Fiscalização 

Agropecuária Estadual do Amazonas. 

 

4. PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS  

4.1 FLUXO DE INFORMAÇÕES DOCUMENTAIS  

O fluxo de informações documentais será detalhado por etapas formadas por diferentes 

itens. O indeferimento de qualquer item de uma etapa impede a sequência à etapa 

seguinte.  

 

I – PROCESSO DE RECEBIMENTO E ARQUIVAMENTO  

 

a) Os documentos apresentados, após serem conferidos, darão entrada na GIPOA 

através de protocolo específico do qual deve constar:  

• identificação do documento (ofício de encaminhamento);  

• data de entrada;  

• assinatura de quem recebeu. 
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c) Todo documento apresentado, no decorrer da análise do processo, deve ser 

protocolado;  

d) Todo documento constante do processo deve ser numerado, rubricado e ordenado 

na mesma sequência em que se encontram na Relação de Documentos para 

Registro (check list); 

e) Toda comunicação da GIPOA ao interessado, relativo a este assunto, deve ser feita 

de modo oficial, em 2 (duas) vias, sendo uma delas do interessado e a outra deve 

ser anexada ao processo; 

f) O estabelecimento deverá encaminhar um requerimento de alteração (modelo em 

anexo), de Reforma para a GIPOA através do meio digital (PDF) ou físico, sendo seu 

encaminhamento interno por meio do sistema de protocolo eletrônico (SPROWeb). 

g) Este poderá encaminhar ao Coordenador um croqui da estrutura a ser construída 

para análise prévia do projeto. O envio do croqui não isenta o proprietário do 

estabelecimento a encaminhar as plantas com as alterações a serem executadas. 

h) O estabelecimento deverá encaminhar para a GIPOA as plantas, memoriais 

alterados (descritivo da obra e econômico sanitário), impressos e  realizar o 

pagamento de nova taxa de reforma. Este novo projeto passará pelo processo de 

análise pelo Coordenador do SIE na GIPOA. 

i) Requerimento de Alteração Documental (modelo em anexo). Documento utilizado 

no caso de alteração de classificação do estabelecimento. Caso a classificação não 

sofra alteração, não e necessário o preenchimento deste. 

j) A ordem de abertura e avaliação dos processos de solicitação de alteração do SIE 

respeita a ordem de protocolo de entrada dos documentos. 

k) Alterações de áreas anexas (escritórios e/ou refeitórios) que não alterem o fluxo de 

produção estão dispensáveis de previa aprovação do processo de reforma, 

entretanto deve ser encaminhada planta para arquivo no SIE. 

l) O proprietário deverá informar o prazo para concluir as obras de reforma. Caso o 

tempo de conclusão das obras ultrapasse o período informado, deverá apresentar 

justificativa para aumento deste prazo ao Coordenador do SIE. 

m) Requerimento de Vistoria Final. Cabe ao proprietário solicitar a Vistoria Final do 

estabelecimento após a conclusão das obras.  

n) Taxa e comprovante de pagamento de emissão de um segundo Título com a nova 

classificação ( se necessário). Cabe ao proprietário solicitar e apresentar o 

comprovante de pagamento quando houver alteração de classificação. 

o) Os estabelecimentos deverão manter os documentos aprovados (físicos ou 

digitalizados) arquivados no estabelecimento, disponíveis à fiscalização.  
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p) Todos os documentos de processo de alteração documental e/ou reforma ou 

ampliação do SIE, quando solicitada assinatura do proprietário, somente poderão 

ser assinados pelo mesmo ou por seu representante legal. O documento que 

comprova a representação legal deve ser anexado ao processo.  

q) Estabelecimentos interessados em suspender ou cancelar suas atividades deverão 

encaminhar ao Coordenador do SIE a Solicitação de suspensão/cancelamento de 

SIE. 

r) O cancelamento ou suspensão do estabelecimento solicitante será informado pelo 

Coordenador ao administrativo e a gerência para a inclusão no sistema 

informatizado da ADAF. 

s) Qualquer estabelecimento que interrompa o seu funcionamento por um período 

superior a 06 (seis) meses, só poderá reiniciar os trabalhos mediante a inspeção 

prévia de todas as dependências, instalações e equipamentos, respeitada a 

sazonalidade das atividades industriais. 

t) A suspensão de SIE tem um prazo de validade de 1 (um) ano a partir de sua 

solicitação. O estabelecimento deve informar ao Coordenador a retomada de suas 

atividades com antecedência mínima de 15 (quinze) dias para que ocorra vistoria 

oficial do local. Passado o período de 1 (um) ano, se não houver solicitação para 

reinício das atividades, o SIE é automaticamente cancelado. 

u) Os estabelecimentos suspensos por período superior a 01 (um) ano ou cancelados 

deverão realizar o processo desde a etapa 1 do Processo de Obtenção do SIE – 

POPSIE 001, podendo manter o número de registro original. 

v) 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 termo de 

constatação. 

w) Nos documentos que serão anexados ao processo devem estar íntegros, sem 

rasuras, assinados, datados, perfeitamente legíveis, caso contrário, não terão valor 

como peça processual. 

 

II – DOCUMENTAÇÕES EMITIDAS PELA GIPOA: 

O Coordenador responsável pela análise deve emitir parecer técnico através de 

documento padronizado, informando se há ou não conformidade.  

a) Parecer de:  
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• Não conformidade – O parecer deverá ser encaminhado ao requerente para 

adequação. Caso o estabelecimento não se manifeste dentro do prazo de 45 dias será 

passível de cancelamento do processo de reforma e ampliação pelo Coordenador do SIE.  

• Conformidade – Se houver conformidade o Coordenador do SIE, informará o 

requerente e solicitará os documentos da próxima etapa por meio de Orientação 

Técnica. A planta e memoriais serão assinados e datados pelo Coordenador do SIE 

responsável pela análise, para recebimento e validação do documento.  

b) Taxa e comprovante de pagamento ampliação e reforma: 

 Esta taxa será emitida pela GIPOA, junto ao setor de administração e encaminhado ao 

estabelecimento antes da emissão do parecer de conformidade ou não conformidade. 

Cabe ao proprietário apresentar o comprovante de seu pagamento para o recebimento 

do parecer. 

 

 III – ALTERAÇÃO DOCUMENTAL  

 

ETAPA 1 – ANÁLISE DOCUMENTAL 

1.1 DOCUMENTAÇÃO PROVIDENCIADA PELO REQUERENTE 

O requerente deverá providenciar os documentos da ETAPA 1, relacionados abaixo e 

encaminhar ao Sistema de Inspeção Estadual (SIE) na GIPOA. A elaboração e/ou 

fornecimento de todos os documentos cabe ao solicitante.  

a) Alteração Documental 

Deve ser encaminhado pelo estabelecimento um Ofício informando o motivo da 

alteração/ substituição de documentos.  

Se for solicitado alteração de documentação por motivo de arrendamento, será 

necessário apresentar contrato de arrendamento. 

Caso o arrendatário esteja arrendando estabelecimento com SIE e deseja utilizar o 

mesmo número de registro estadual, este deve colocar no contrato de arrendamento o 

repasse de plenos poderes para a utilização do número de SIE e de responsabilizando 

perante a ADAF. 

b) Alteração de Contrato Social ou Declaração ou Firma Individual ou Estatuto Social 

c) Alteração de CNPJ 
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O cnpj deve ter CNAE compatível com a atividade a ser desenvolvida. 

Caso esteja alterando ou construindo uma indústria na mesma área da indústria que 

possui SIE, esta nova atividade deve ser incluída do CNAE do CNPJ. 

d) Taxa e comprovante de pagamento alteração documental 

Esta taxa será emitida pela GIPOA, junto ao setor administrativo. Cabe ao proprietário 

solicitar e apresentar o comprovante de seu pagamento toda vez que houver alteração 

de responsabilidade e CNPJ da empresa com SIE, sem demandar novo processo de 

obtenção de SIE. 

1.2 DOCUMENTAÇÃO PROVIDENCIADA  

Toda documentação enviada ao SIE será conferida e se for constatada inconformidade 

o Coordenador do SIE informará o requerente por meio de uma Orientação Técnica. Se 

houver conformidade, o processo seguirá para a próxima etapa. 

ETAPA 2 – EMISSÃO DO NOVO TÍTULO 

2.1 DOCUMENTAÇÃO PROVIDENCIADA  

O Coordenador do SIE deverá solicitar a Emissão de Título de registro SIE e o 

cadastramento do estabelecimento no sistema informatizado.  

2.2 DOCUMENTAÇÃO PROVIDENCIADA 

a) Alteração do Cadastro do Estabelecimento no Sistema Informatizado da ADAF. 

O Coordenador do SIE encaminhará ao responsável que realizará a inclusão dos dados 

do estabelecimento no sistema informatizado da GIPOA.  

b) Emissão de um novo Título de Registro de SIE. 

Em razão do atendimento dos procedimentos nas Instalações e documentos requeridos 

no Decreto 41.537 de 21/11/2019, a coordenação responsável pelo exame do processo 

avaliativo manifestar parecer favorável, a emissão do Título de Registro do 

Estabelecimento, o Gerente solicitará ao servidor responsável a confecção/impressão 

do Título de Registro e após assinatura do Gerente e Diretor, o(a) Administrativo 

encaminhará o documento ao responsável pela indústria que por sua vez deverá 

conferir e entregar ao responsável legal do Estabelecimento e fixar o Título em local 

visível na área administrativa da indústria. 

 

PROCESSO III – SOLICITAÇÃO DE SUSPENSÃO/CANCELAMENTO DE SIE 
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ETAPA 1 – ANÁLISE DOCUMENTAL 

1.1 DOCUMENTAÇÃO PROVIDENCIADA PELO REQUERENTE  

Estabelecimentos interessados em suspender ou cancelar suas atividades deverão 

encaminhar ao Sistema de Inspeção Estadual (SIE): 

a) Ofício solicitando suspensão/cancelamento de SIE. 

 ETAPA 2 – FINALIZAÇÃO DO PROCESSO DE SUSPENSÃO/CANCELAMENTO 

O Coordenador do SIE efetuará o cancelamento ou suspensão do estabelecimento 

solicitante no sistema informatizado da ADAF, comunicando logo após a equipe de 

fiscalização. 
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FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO DOS 

ESTABELECIMENTOS 
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FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS 

 

1. OBJETIVO  

Estabelecer os Procedimentos Operacionais Padronizados (POP’s) do processo de 

Fiscalização do estabelecimento e atividade da Inspeção realizada Pela equipe de 

Fiscalização da ADAF. 

A fiscalização de que trata este POP visa proteger os interesses dos consumidores, no 

que se refere a proteção contra a clandestinidade e fraudes econômica, contemplando 

a inocuidade de produtos de origem animal, bem como salvaguardar a Defesa 

Agropecuária do estado do Amazonas. 

Tem por objetivo garantir a qualidade e inocuidade do produto de origem animal, 

tendo por visão a saúde pública do consumidor final. 

 

2. ABRANGÊNCIA  

Serviço de Inspeção Estadual – SIE.  

3. CAMPO DE APLICAÇÃO 

Os POPS serão aplicados na execução das atividades de inspeção e fiscalização nas 

indústrias com SIE. 

O POP deve ser aplicado durante as supervisões realizadas pelos Coordenadores para 

avaliar as atividades de inspeção executadas.   

 

4. PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS  

4.1 FLUXO DE AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO  

O fluxo de ações a serem executadas durante uma fiscalização e inspeção serão 

descritas em: Fiscalização; Supervisão; Análises Laboratoriais: monitoramento e 

fiscalizatória.  

 

4.2 PROCEDIMENTOS NOS SISTEMAS 

Tabela 1 – Os sistemas de informação utilizados são: 
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SISTEMA DESCRIÇÃO 

Planilhas de Gerenciamento de 
Informações da GIPOA 

Cadastro e Consulta de Informações 

Sistema de Processos Eletrônicos - 
SPROWeb 

Tramitação de documentos  

 

4.3 Principais LEIS, RESOLUÇÕES, EDITAIS e NORMAS para embasamento do processo 

de alteração do SIE. 

Tabela 2 – Lista de legislações a serem utilizadas. 

LEGISLAÇÕES 

LEGISLAÇÃO NÚMERO DATA CONTEÚDO 

Lei Estadual 4.223 08/10/2015 Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos 
de Origem Animal no Estado do Amazonas  

Lei de taxas 
ADAF 

4.417 29/12/2016 Criação das Taxas dos Serviços da ADAF 

Decreto-Lei 
Estadual 

37.434 07/12/2016 Regulamenta a lei da Inspeção Industrial e 
Sanitária de Produtos de Origem Animal no 
estado do Amazonas 

Decreto 
Estadual 

41.537 21/11/2019 Altera o decreto estadual nº 37.434 

Portaria ADAF 005 06/03/2017 Trânsito intraestadual de subprodutos de 
origem animal 

Portaria ADAF 202 29/06/2018 Altera a portaria nº 005. 

Portaria ADAF 253 31/08/2016 RTIQ de Mel de abelha social sem ferrão 

Decreto 
Federal 

9.013 29/03/2017 Regulamento da Inspeção Industrial e 
Sanitária de Produtos de Origem Animal 

Decreto 
Federal 

9.069 31/05/2017 Altera o Decreto n° 9013 de 29/03/2017 

Portaria MAPA 210 10/11/98 Regulamento Técnico da Inspeção 
Tecnológica e Higiênico- Sanitária de Carne 
de Aves 

Portaria MAPA 711 01/11/95 Normas Técnicas de Instalações e 
Equipamentos para Abate e Industrialização 
de Suínos 

Portaria MAPA 368 04/09/97 

Regulamento Técnico sobre as Condições 
Higiênico-Sanitárias e de Boas Práticas de 
Fabricação para Estabelecimentos 
Elaboradores/Industrializadores de 
Alimentos 
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Portaria MAPA 6 25/07/85 Normas Higiênico-Sanitárias e Tecnológicas 
para Mel, Cera de Abelhas e Derivados 

Portaria MAPA 1 21/02/90 Normas Gerais de Inspeção de Ovos e 
Derivados 

Resolução 
Federal – RDC 

12 02/01/01 Aprova o Regulamento Técnico Sobre os 
Padrões Microbiológicos para Alimentos. 

Resolução 
Federal – RDC 

331 23/12/2019 Revoga a RDC nº 12 

 

4.4 MATERIAIS 

Equipamentos de Proteção Individual (bota impermeável, avental, capacete, luva 

descartável, touca,  máscara facial descartável, óculos de proteção, protetor auricular), 

documentos deste POP, manuais e legislação, carimbo, caneta, crachá, material para 

coleta das amostras (caixa térmica, gelo reciclável, frascos, embalagens, etiquetas, fita 

adesiva, luvas descartáveis, suabes e outros), lacres, pranchetas e outros insumos que 

julgar necessário, de acordo com a necessidade de cada situação. 

 

4.5 FORNECEDORES DE MATERIAIS 

ADAF e estabelecimentos com SIE. 

 

5. PROCESSO DE CONTROLE – INDICADOR (ES) 

Tabela 3 – FREQUÊNCIA DE FISCALIZAÇÕES NOS ESTABELECIMENTOS COM SIE 

Nome do Indicador 
Referencial 

comparativo 
Padrão (valor) 

Percentual de SIEs Ativos 
fiscalizados  

Interno – Nos estabelecimentos com inspeção 
periódica: 1 vez a cada 3 meses. 

Percentual de SIEs Ativos 
supervisionados 

Interno – Nos estabelecimentos com inspeção 
permanente: 1 vez a cada 2 meses. 

 

A frequência acima estabelecida poderá ser alterada mediante avaliação de risco. 

6. RESULTADOS ESPERADOS 

a) Fiscalizações eficazes e padronizadas;  

b) Inspeção adequada dos estabelecimentos e seus produtos; 
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c) Produto inócuo a saúde pública, integrado no conceito de saúde única e segurança 

dos alimentos;  

d) Produto de acordo com as normas regulamentares (livre de fraude, adulterações e 

falsificações);  

 

7. DETALHAMENTO DAS ETAPAS DA FISCALIZAÇÃO  

7.1. SUPERVISÃO DO ESTABELECIMENTO  

7.1.1. Regras Gerais do Processo.  

a) As supervisões serão executadas pelos coordenadores com atividades correlatas, a 

gerência encaminhará relatório de supervisão ao coordenador com data prevista para 

execução, a gerência terá controle das supervisões através de planilha sistematizada. 

b) A supervisão pode ser realizada em setores específicos do estabelecimento; 

c) A supervisão deve ser realizada preferencialmente com o estabelecimento em 

atividade, com produtos estocados ou na linha de produção; 

d) As supervisões serão efetuadas sem aviso prévio, exceto em casos específicos em que 

julgue necessário a notificação prévia do encarregado médico veterinário, Responsável 

Técnico e/ou responsável legal pelo estabelecimento; 

e) A supervisão deve ser registrada em documentos oficiais. A relação dos documentos 

consta no Anexo:  

• Checklist - Estabelecimento*;  

• Checklist - Supervisão*;            

f) A supervisão deve ter como foco a verificação de aspectos higiênico-sanitários e a 

efetividade dos Programas de Autocontrole (PACs);  

g) Preferencialmente realizar o registro fotográfico das não-conformidade;  

h) Durante a supervisão, caso sejam identificadas não-conformidades que impliquem 

em risco iminente à saúde do consumidor, cabe ao fiscal médico veterinário tomar uma 

ação imediata e efetiva; 

i) Em caso de suspensão no abastecimento de água ao estabelecimento, as atividades 

de abate devem ser paralisadas, e as atividades de manipulação podem ser suspensas 

ou mantidas, levando-se em consideração o uso da água no processo, forma de 

higienização operacional e os riscos de contaminação aos alimentos.  
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j) As não conformidades devem estar descritas de forma clara e objetiva; 

7.1.2 Procedimentos Referentes à Fiscalização 

a) A supervisão in loco é concluída com o preenchimento do Checklist. 

b) Caso exista plano de ações corretivas com prazo não expirado para o cumprimento 

das ações, estas não conformidades poderão ser novamente apontadas caso o MVO 

julgue necessário. 

c) No caso de emissão do Termo de Notificação e/ou Medida Sanitária Cautelar utilizar 

os documentos previstos para o Processo Administrativo. 

 

7.1.3 Plano de Ações Corretivas do Estabelecimento 

a) No prazo máximo de 07 dias úteis ou a critério do fiscal do SIE, o responsável legal 

deve apresentar o Plano de Ações Corretivas para as não conformidades informadas nos 

documentos emitidos durante a supervisão e ou fiscalização, correlacionando cada item 

de não conformidade com a ação prevista ou realizada, juntamente como termo de 

compromisso assinado pelo representante legal da empresa. 

b) O plano de ações deve possuir páginas numeradas e possuir as assinaturas de 

aprovação. A data de aprovação é a correspondente à data de assinatura pelo 

coordenador da central. O prazo para a elaboração do plano de ações corretivas pode 

ser definido pelo coordenador.  

c) A análise e aprovação do plano de ações corretivas do estabelecimento é de 

responsabilidade do coordenador do SIE. 

d) Quando o coordenador discordar da ação/prazo proposta o responsável legal do 

estabelecimento deve revisar o plano de ações corretivas e encaminhar novamente a 

ADAF no prazo de 7 dias. Caso persista a discordância, o coordenador deve definir a 

ação/prazo.  

e) Caso o estabelecimento não apresente o Plano de Ações Corretivas, perderá a 

prerrogativa da proposição de ações e prazos para conclusão, estando o 

estabelecimento sujeito a responder em abertura de processo administrativo.  

f) A critério do fiscal, dependendo da gravidade encontrada, a abertura do processo 

administrativo pode ocorrer independentemente da apresentação do plano de ações 

corretivas. 

7.1.4 Acompanhamento do Plano de Ações Corretivas 
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a) A coordenação de fiscalização deve estar ciente da execução das ações corretivas bem 

como o cumprimento dos prazos previstos, registrando no Plano de Ações Corretivas a 

data de verificação da ação corretiva, com a devida rúbrica ou assinatura;  

b) Quando o estabelecimento solicitar prorrogação do prazo de conclusão da ação, esta 

deverá ser por escrito, de preferência antes do vencimento da data de conclusão da 

ação.  

c) Quando não houver atendimento dos prazos solicitados sem a prévia comunicação e 

consentimento do coordenador, o estabelecimento estará sujeito a sanções 

administrativas. 

 

7.2. SUPERVISÃO DAS ATIVIDADES  

7.2.1. Regras Gerais do Processo 

a) Cabe ao coordenador, durante a Supervisão, verificar as atividades do fiscal da 

inspeção periódica e do encarregado do SIE na inspeção permanente, em todas as 

etapas do processo, desde a chegada de animais e matérias-primas, industrialização, até 

a expedição dos produtos.  

b) O fiscal da inspeção periódica e o encarregado do SIE na inspeção permanente deve 

garantir a rotatividade da verificação de todos os PACs. 

7.2.2 Procedimentos Referentes à Fiscalização. 

a) Preencher o Checklist. 

b) Não é obrigatória a verificação de todos os itens constantes no Checklist, podendo 

este documento ser aplicado de forma parcial, considerando o registro em NA (Não 

Avaliado) nos itens que não foram observados ou que não se aplicam. 

 

8. Regras gerais 

Tabela 5 – Sugestão de Frequência Mínima de Fiscalização com Base no Risco Estimado 

Associado ao Estabelecimento. 

Risco Estimado Associado ao Estabelecimento 
(Pontuação Resultante do Checklist de 
Estabelecimento) 

Frequência Sugestiva 
de Fiscalização 

Acima 81 Mensal Semestral 

De 66 a 80 Quadrimestral 
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De 41 a 65 Bimestral 

Até 40 Mensal 

 

8.1 Caberá ao coordenador responsável pela equipe de fiscalização e supervisão:  

a) realizar a tabulação dos dados referentes para avaliação do risco estimado associado 

ao estabelecimento. 

b) definir as frequências recomendadas para ações de fiscalização no estabelecimento 

fiscalizado.  

 

9. ANÁLISES LABORATORIAIS 

As análises laboratoriais compreendem análises de monitoramento e fiscais. 

 

9.1. Análise Laboratorial de Monitoramento. 

9.1.1. Coleta e Envio de Amostras de Monitoramento. 

a) A indústria deve realizar a coleta de produtos e água de abastecimento para análises 

de monitoramento conforme decreto da ADAF; 

b) O estabelecimento que não realizar as análises de monitoramento, sem justificativa 

plausível, está sujeito às sanções cabíveis. 

c) Quando houver a coleta de análise fiscal fica dispensada a coleta para análise de 

monitoramento do referido mês, salvo quando o fiscal julgar necessária esta coleta. 

9.1.2 Resultado das Análises de Monitoramento. 

a) O fiscal deve analisar os relatórios de ensaios de produtos e água, observando se 

todos os parâmetros microbiológicos e/ou físico-químicos determinados pela tabela de 

ensaios laboratoriais conforme legislação. 

b) O estabelecimento deve manter todos os relatórios de ensaios das análises de 

monitoramento arquivados na indústria, cronologicamente em pasta própria física ou 

digital e disponibilizar quando solicitado; 

 

9.1.3. Resultado Insatisfatório da Análise de Monitoramento. 
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a) No caso de violação dos parâmetros estipulados pela Legislação Federal e Estadual, 

aplicarse-á os dispositivos legais estabelecidos na legislação, que pode incluir o 

recolhimento e inutilização de produtos, devendo a empresa detectar a causa que 

originou a não-conformidade e apresentar um plano de ação para a correção e 

prevenção da recorrência do desvio;  

b) Verificar se as ações para produtos com resultado insatisfatório (inclusive para o 

produto em estoque) estão descritas no Programa de Autocontrole (PAC). O fiscal pode 

determinar o recolhimento de lote(s) de produto(s), caso não seja realizado 

voluntariamente pela empresa;  

c) Verificar se as ações para água de abastecimento com resultado insatisfatório estão 

descritas no Programa de Autocontrole (PAC);  

d) Em caso de análise microbiológica inconforme da água de abastecimento, deve ser 

suspensa a fonte de abastecimento da água contaminada até sua correção. Quando o 

resultado inconforme for para parâmetro físico-químico o fiscal deve avaliar os riscos de 

contaminação aos alimentos produzidos para definir pela suspensão das atividades de 

abate e de manipulação e/ou a busca de fonte alternativa de abastecimento de água 

com potabilidade comprovada. 

e) Deve(m) ser analisado(s) o(s) todos parâmetro(s) que apresentaram resultados 

inconformes, para o produto ou/água, seguindo a Tabela de Ensaios Laboratoriais.  

f) Após o segundo resultado insatisfatório consecutivo do mesmo produto para o 

mesmo parâmetro analítico, seguir os procedimentos fiscais citados no decreto 

estadual. 

1. Suspender temporariamente a comercialização do produto;  

2. Informar que o produto produzido a partir do 2º resultado insatisfatório está 

sequestrado, e só será liberado para comercialização mediante relatório de ensaio 

laboratorial com resultado satisfatório do parâmetro analisado e ciência do fiscal;  

3. Solicitar o cumprimento do disposto no Programa de Autocontrole para 

produtos com resultados insatisfatórios. O recolhimento do produto expedido bem 

como sua destinação é de responsabilidade do estabelecimento, que deve manter 

registros auditáveis do processo;  

4. Quando suspeitar de problemas na linha de produção o fiscal pode suspender 

toda a linha de produção e não apenas o produto. 

g) O fiscal pode aplicar um Termo de Notificação e/ou Medida Sanitária Cautelar. Se 

houver a emissão deste, o processo segue o rito do Processo Administrativo. O fiscal 
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deve levar em consideração as inconformidades nas inspeções, supervisões e o histórico 

dos resultados das análises laboratoriais de monitoramento e oficiais (microbiológicas e 

físicoquímicas); 

h) O processo administrativo é finalizado com: 

1. A correção do processo, com apresentação do plano de ação com prazo de até 15 

(quinze)  dias para o envio a GIPOA, descrevendo as ações implantadas; 

2. Apresentação de relatórios de ensaios laboratoriais com resultado satisfatório de 

lotes diferentes e consecutivos do produto para o parâmetro analisado. A coleta das 

amostras deve ser acompanhada pelo fiscal. Os lotes produzidos ficarão sequestrados 

até o resultado da amostra destes lotes; 

 3. O lote com resultado satisfatório é liberado para a comercialização, mesmo o 

estabelecimento encontrando-se em processo administrativo. 

5. Finalizado o processo de liberação da indústria o fiscal deve encaminhar o processo 

(contendo toda a documentação: plano de ação, documentos de recolhimento, relatório 

de ensaio laboratorial laboratoriais e outros, se houver) para a gerência e o 

administrativo para realizar o arquivamento. 

i) Observações:  

1. Os lotes que apresentarem resultados insatisfatórios deverão ser inutilizados ou 

encaminhados para outro destino quando houver previsão legal. Este procedimento 

deve ser acompanhado e registrado pelo fiscal;  

2. Caso o plano de ação não contemple medidas aceitáveis o estabelecimento 

continuará em processo administrativo até a revisão do plano e a comprovação de 

medidas efetivas corretivas; 

 

9.2. Análise Laboratorial Fiscalizatória. 

9.2.1. Coleta e Envio de Amostras Fiscalizatórias. 

a) A análise oficial deve ser realizada duas vezes por ano, uma em cada semestre, ou 

quando julgar necessário; 

b) Para as análises oficiais microbiológicas e físico-químicas, as coletas de produtos de 

origem animal, água de abastecimento e gelo deverão ser realizadas pelo fiscal, no 

mínimo uma vez em cada ano conforme tabela de ensaios laboratoriais disponível na 

GIPOA.  
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c) A periodicidade da análise físico-química e microbiológica da água pode ser definida 

a critério do fiscal, quando não houver substituição da fonte de água de abastecimento 

ou quando tratar-se de rede pública de abastecimento;  

d) As amostras devem ser lacradas com lacre oficial da ADAF;  

e) Conforme legislação estadual, os materiais necessários, os custos, a conservação 

adequada, bem como o envio ao laboratório credenciado das amostras fiscais é de 

responsabilidade da ADAF; 

f) O armazenamento e envio das amostras pode a qualquer momento ser realizado pelo 

fiscal;  

g) As análises fiscais deve seguir as a tabela de ensaios laboratoriais conforme cada 

matriz de produto garantindo que todos os parâmetros microbiológicos e físico-

químicos obrigatórios sejam analisados, salvo exceções; 

i) O fiscal pode, a qualquer momento solicitar qualquer tipo de análise com o objetivo 

de evitar fraudes e garantir a inocuidade do produto. 

 

9.2.2. Resultado Insatisfatório da Análise Fiscalizatória. 

a) Nos casos de resultados de análises oficiais que não atendam ao disposto na legislação 

o fiscal implantará as ações conforme procedimentos descritos para resultado 

insatisfatório em análises de monitoramento será realizado: 

1 – Em caso de análise microbiológica inconforme da água de abastecimento, 

deve ser suspensa a fonte de abastecimento da água contaminada até sua correção. 

Quando o resultado inconforme for para parâmetro físico-químico o fiscal deve avaliar 

os riscos de contaminação aos alimentos produzidos para definir pela suspensão das 

atividades de abate e de manipulação e/ou a busca de fonte alternativa de 

abastecimento de água com potabilidade comprovada. 

b) Após o resultado insatisfatório o produto deve seguir os procedimentos fiscais citados 

no decreto estadual, além de: 

1. Suspender temporariamente a comercialização do produto;  

2. Solicitar o cumprimento do disposto no Programa de Autocontrole para 

produtos com resultados insatisfatórios. O recolhimento do produto expedido bem 

como sua destinação é de responsabilidade do estabelecimento, que deve manter 

registros do processo;  
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3. Quando suspeitar de problemas na linha de produção o fiscal deve suspender 

toda a linha de produção e não apenas o produto. 

c) O fiscal deve aplicar um Termo de Notificação e/ou Medida Sanitária Cautelar. Se 

houver a emissão deste, o processo segue o rito do Processo Administrativo.  

d) O fiscal pode determinar o recolhimento de lote (s) de produto(s), caso não seja 

realizado voluntariamente pela empresa; 

 

10. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS 

O rito do processo administrativo deverá seguir os trâmites estabelecidos em legislação 

e normas complementares. 

10.1 Conceito e utilização dos  Documentos 

É no âmbito do processo administrativo que são aplicadas as penalidades cabíveis 

àqueles que infringem a legislação sanitária vigente, resguardados os direitos 

fundamentais dos administrados e mantendo-se a transparência da atuação 

administrativa estatal.  

 

Na ADAF o Processo Administrativo é composto pelos seguintes documentos: 

 

10.1.1Termo de Notificação: 

Notificar o proprietário / responsável pelo estabelecimento sobre o cumprimento de 

determinações, como por exemplo: adequar instalações, reformar, comparecer ao 

escritório, prestar esclarecimentos, apresentar documentos (Mapa Estatístico de 

Produção, plantas, alvará), apresentar resultado de análises laboratoriais, etc, além de 

informar sobre assuntos de seu interesse, como por exemplo dar conhecimento de 

resultados de análises, andamento de processo etc. 

Advertência é prevista no nosso regulamento como uma penalidade e, portanto só 

poderá ser aplicada após a conclusão do Processo Administrativo. 

Sobre o termo de notificação: 

a) Na  Notificação deve ser estabelecido prazo para seu cumprimento a ser fixado pelo 

servidor responsável. 
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b) No momento em que o servidor tomar ciência do seu cumprimento, deve registrar o 

fato na via da Notificação constante do arquivo (3ª via), na via do proprietário / 

representante legal (2ª via), bem como na 1ª via do processo; devendo sempre assinar, 

carimbar e datar. Caso haja apresentação de documentos os mesmos devem ser 

anexados à notificação. 

c) Findo o prazo fixado na Notificação, constatado o não atendimento, o servidor lavrará 

Auto de Infração devendo ainda, conforme o caso, determinar outras ações cabíveis (ex. 

interdição, apreensão, etc). 

d) Deve ser controlado a emissão e o cumprimento ou não da notificação, bem como 

cuidar para que os documentos fornecidos sejam adequadamente arquivados para que 

possam ser identificados quando necessário. 

e) Caso o proprietário / representante legal do estabelecimento encaminhe um ofício a 

ADAF, dentro do prazo da Notificação, para se justificar ou explicar sobre dificuldades 

no cumprimento da determinação, a gerência poderá, mediante avaliação do caso, e em 

comum acordo, firmar um Termo de Compromisso no qual deve constar o novo prazo 

concedido, justificado por despacho fundamentado. Neste caso não será considerado 

como Notificação não atendida. 

 

10.1.2 Termo de Compromisso: 

Destina-se a registrar, dentro de um prazo determinado, um compromisso assumido 

pelo proprietário / representante legal do estabelecimento com o serviço de inspeção e 

fiscalização de produtos de origem animal. 

Sobre o termo de compromisso: 

a) O Termo de Compromisso deve ser assinado pelo proprietário/ Representante legal 

no momento da fiscalização. E deve ser acompanhado de um plano de ação contendo o 

cronograma de atividades, com prazos estabelecidos e de comum acordo entre as 

partes. 

b) Caso o proprietário/ Representante legal se recusar a assinar o termo de 

compromisso, o fiscal deve aplicar Medida Sanitária Cautelar. Se houver a emissão 

deste, o processo segue o rito do Processo Administrativo. 

c) A verificação do cumprimento do Termo de Compromisso obedecerá às seguintes 

instruções: 

1. seja por entrega de documentos requisitados, conserto de equipamentos, 

retirada de materiais, manutenção da instalação etc., no momento em que o servidor 
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tomar ciência do seu cumprimento, deve registrar o fato na via do Termo de 

Compromisso constante do arquivo (3ª via), bem como na via do proprietário / 

representante legal (2ª via), bem como na 1ª via do processo; devendo sempre assinar, 

carimbar e datar; 

2. caso haja apresentação de documentos os mesmos devem ser anexados junto 

ao termo de compromisso;  

3. caso a obrigação determinada no Termo de Compromisso tenha sido 

realização de reformas, reparos, remoção de equipamentos, etc., isto é, depender da 

verificação “in loco”, a constatação do atendimento deve ser registrada num relatório 

de vistoria que da mesma forma, deve ser anexado à via do Termo de Compromisso, do 

arquivo, bem como registrado na via do proprietário / representante legal e na via do 

processo.  

d) Os prazos fixados no Termo de Compromisso poderão, como os da Notificação serem 

aumentados ou diminuídos, por motivos de interesse público e em casos excepcionais, 

conforme solicitação do coordenador, levando em consideração os riscos à saúde do 

consumidor. Neste caso deve ser realizado um novo plano de ação com as novas datas  

preparar novo termo;  

e) Caso o proprietário / representante legal solicite a prorrogação dos prazos, este, deve 

se justificar por escrito o motivo que levou ao pedido;  

 

10.1.3 Auto de Infração: 

Destina-se a registrar a infração identificada pelo fiscal durante a inspeção e fiscalização 

no âmbito de sua competência, em estabelecimentos e no trânsito. 

a) Aquilo que não está descrito como infração, mas como obrigações ou requisitos do 

estabelecimento, quando não atendidos, também são considerados como infração. 

b) Com a lavratura do Auto de Infração instaura-se obrigatoriamente o Processo 

Administrativo. 

c) O auto de infração será lavrado no local e no momento onde for constatada a infração 

pelo fiscal, na presença do proprietário / representante legal do estabelecimento. Na 

sua ausência, será lavrado na presença de testemunhas, sendo encaminhado através de 

AR ao infrator. 

d) É obrigatório a lavratura do Auto de Infração na apreensão de produtos. 

e) Da mesma forma, é obrigatório lavrar o Auto de Infração na ação de interdição.  
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 10.1.3.1 Quem pode ser infracionado pela ADAF 

a) produtor de matéria prima de qualquer natureza aplicável à indústria animal;  

b) proprietário ou arrendatário de estabelecimento registrado;  

c) proprietário / representante legal pelo estabelecimento de produtos de origem 

animal funcionando dentro do território do Estado, sem registro (clandestino) e / ou 

com registro, mas estando os produtos transitando em desacordo com a legislação;  

d) detentor do produto em trânsito. 

 

10.1.4 Auto de interdição  

Destina-se a registrar a interrupção das atividades de um estabelecimento, linhas de 

produção e equipamentos. 

10.1.4.1 Tipos de interdição 

10.1.4.1.1 Interdição cautelar: 

a) medida emergencial executada pelo fiscal quando forem flagrantes os indícios de 

alteração do produto, material, ou substância e / ou de risco iminente a saúde. 

b) A interdição cautelar tem caráter preventivo e deve durar o tempo necessário à 

realização de testes, provas, análises e outras providências requeridas.  

c) Nos casos em que a interdição tem o caráter de averiguação não é necessário lavrar 

o Auto de Infração. Neste caso ele só será lavrado se após os resultados das 

averiguações o fato for comprovado.  

d) A medida de Interdição Cautelar poderá, após conclusão de Processo Administrativo, 

tornar-se definitiva. 

 

10.1.4.1.2 Interdição como penalidade 

a) medida aplicada, ao final do Processo Administrativo após a comprovação de ações 

que impliquem em fraude, falsificação, adulteração ou risco iminente à saúde. Esta 

comprovação será efetuada através de testes, provas, análises, avaliação de processos 

de produção e outras providências. 

 

10.1.4.1.3 Interdição parcial e total 
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a) tanto a interdição cautelar como a interdição imposta como penalidade podem ser 

executadas de forma parcial ou total. 

b) Quando for efetuada ação de interdição de produtos, materiais (ex. rótulos), deverá 

ser também preenchido o Termo de Guarda e Responsabilidade. 

c) Depois de realizadas as averiguações, podemos ter duas situações: 

1. Constatada a irregularidade:  

• apreende e inutiliza; 

• infraciona. 

2. Não constatada a irregularidade:  

• libera através do Auto de Liberação. 

c) Quando for clara a impropriedade de consumo ou uso de produto ou material a ação 

será de apreensão. 

 

10.1.4.1.4 Sobre a interdição 

a) Se no período de julgamento de um Processo Administrativo o proprietário / 

representante legal do estabelecimento corrigir o motivo que levou à interdição 

cautelar, a Coordenação poderá, solicitar ao fiscal efetuar a desinterdição, através do 

Auto de Liberação. 

b) A liberação só será efetuada após a comprovação através de vistoria, exames, análises 

e outras providências. A liberação, neste caso, não interrompe o andamento do 

Processo Administrativo, o qual seguirá seu curso normal. 

c) O coordenador deve ficar atento ao período de duração da interdição, a saber Decreto 

estadual 41.537 de 21/11/2019: 

1. se a interdição for por período superior a 6 (seis) meses somente poderá 

reiniciar suas atividades após inspeção prévia de todas as suas dependências, 

instalações e equipamentos (art. 31). 

2. se a interdição for por período superior a 1 (um) ano o estabelecimento terá 

o seu registro automaticamente cancelado (art.32). 

d) A ação de interdição propriamente dita será executada utilizando-se fitas, lacres, 

fixação de documentos, etiquetas adesivas. 
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10.1.5 Auto de apreensão / Inutilização / Aproveitamento condicional 

a) Destina-se a registrar a apreensão, bem como destinação do(s) produto(s) para 

inutilização ou aproveitamento condicional, conforme o caso. 

b) É obrigatória a lavratura do Auto de Infração, nas ações de apreensão. 

c) Quando o produto for apreendido tendo sido ou não inutilizado e não puder ser 

retirado do local, no momento da ação de apreensão, deve ser lavrado o Termo de 

Guarda e Responsabilidade. 

 

10.1.6 Auto de liberação 

a) Destina-se a registrar a liberação de estabelecimento, produto, linha de produção, 

equipamentos, materiais, quando sanadas as irregularidades ou não comprovadas as 

suspeitas. 

b) Quando a interdição tiver sido cautelar a liberação poderá ser efetuada pelo 

Coordenador juntamente com o Gerente e executada pelo fiscal. 

c) Quando a interdição tiver sido imposta como penalidade, a liberação será 

determinado pelo Gerente e executada pelo fiscal. 

 

11. Preenchimento dos formulários 

11.1 Orientações gerais 

a) Todos os autos, termos, notificações serão preenchidos em três (3) vias, sendo: 

✓ a primeira via, anexada ao processo administrativo;  

✓ a segunda via destinada ao proprietário / representante legal do 

estabelecimento;  

✓ a terceira via destinada ao arquivo. 

b) Os blocos serão fornecidos numerados em série e distribuídos seguindo a norma 

utilizada pela instituição. 

c) Todos os autos, termos, notificações são auto explicativos.  

Os campos possuem títulos sobre o assunto a que se referem e ainda inscrições sob as 

linhas, indicando os aspectos a serem contemplados na informação ou descrição. 
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d) O preenchimento correto depende: 

✓ conhecimento da legislação (enquadramento correto);  

✓ conhecimento técnico (descrição do motivo da ação);  

✓ atenção e organização. 

e) Os autos devem ser preenchidos com letra legível (de preferência de forma), com 

caneta azul ou preta. 

f) Ao indicar a quantidade de produtos apreendidos, logo após os algarismos, o número 

deverá ser escrito por extenso entre parênteses.  

g) Os campos e linhas que não forem preenchidos deverão conter um traço inutilizando 

o campo, ou seja, não podem permanecer em branco.  

h) Os autos não podem ser rasurados, não sendo permitido escrever em suas margens 

ou verso, colocar setas indicando complemento de informação fora dos locais 

apropriados, usar caneta “marca texto” ou sublinhar com caneta vermelha para 

destacar informações, etc. 

i) Caso o campo destinado à anotação das informações não seja suficiente, tornar-se-á 

necessária a complementação em outro auto. 

j) Todos os dados de identificação solicitados devem ser preenchidos, conferindo-se 

número e nomes nos documentos. 

k) Nos campos onde constem a assinatura do servidor, do proprietário / representante 

legal do estabelecimento, ou testemunha, devem ser anotadas todas as informações 

solicitadas (nome, data, hora, assinatura, identidade, CPF). Mesmo que a assinatura seja 

legível, o espaço reservado para o nome deve ser preenchido. Nenhuma informação 

além da solicitada pode ser anotada nos espaços apropriados. 

l) Caso o fiscal não possua carimbo deverá escrever, de forma legível, o seu nome, cargo 

e número de matricula. 

m) As assinaturas das testemunhas nos autos são obrigatórias quando o proprietário / 

representante legal do estabelecimento se recusar a assiná-lo ou quando não estiver 

presente. Neste caso, o auto deverá ser enviado por AR. 

n) Atentar para o arquivamento de recibo do AR, pois o mesmo constitui peça 

processual. 

o) O Auto de Multa não faz parte do conjunto dos documentos formais utilizados pela 

inspeção.  
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A multa será arbitrada pela Presidência após análise do Processo Administrativo e 

encaminhada para cobrança através do setor financeiro da ADAF. 

 

12. Preenchimento do campo descrição da ação 

12.1 Descrição da ação no auto de infração 

a) Neste campo deverá ser descrito de forma objetiva, direta, e clara o motivo que levou 

à lavratura do auto/notificação/ termo.  

b) A linguagem deve ser técnica, evitando-se julgamentos prévios e adjetivos 

desnecessários.  

c)  Deve ser relatado o que foi observado; de nenhum modo, o que foi deduzido. 

d) Descrever a irregularidade constatada de modo compatível com o enquadramento 

legal. 

e) Havendo recusa do proprietário / representante legal do estabelecimento em assinar 

o auto, será feita, menção ao fato, após a descrição da ação. Nesse caso o campo de 

assinatura do proprietário / responsável legal pelo estabelecimento será acrescido de 

traço, inutilizando o campo. 

12.2 Descrição da ação no auto de interdição 

a) No Auto de Interdição o campo descrição da ação deverá informar a atividade que 

estava sendo realizada pelo servidor e local, o que foi interditado, especificar quando 

for o caso a quantidade, marca, tipo de produto, partida e porquê da interdição, o 

motivo da ação.  

b) Quando a interdição realizada for cautelar será necessário mencionar o fato. 

c) Quando a interdição for penalidade imposta após o julgamento do Processo 

Administrativo os dizeres do auto serão definidos pelo gerente e enviado a fiscalização 

para execução. 

 

12.3 Descrição da ação no auto de liberação 

a) Nele será descrito o momento, o local, o quê e as razões que motivaram a liberação. 

b) Ao descrever o que foi liberado deverá ser feita menção ao número do Auto de 

Interdição referente. 
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c) Ao descrever o motivo da liberação deverá ser feito menção aos documentos que 

comprovarem a regularização da situação, anexando-os ao auto. 

 

12.4 Descrição da ação no auto de apreensão / inutilização / aproveitamento 

condicional 

a) Nesse campo será descrito o momento, o local, o quê e as razões que motivaram a 

ação.  

b) A descrição do motivo deverá ser devidamente compatibilizada com o 

enquadramento legal do Auto de Infração, caso o mesmo também seja lavrado. 

 

12.5 Descrição da ação na notificação 

a) Descrever de forma clara, as determinações exigidas ao proprietário / representante 

legal do estabelecimento, contemplando os seguintes aspectos: 

• fixação dos prazos;  

• 2. definição do objeto;  

• 3. fundamentação legal;  

• 4. citação de penalidades previstas em caso de não atendimento. 

b) O prazo concedido na notificação deverá ser acompanhado, com rigor, para se evitar 

o desgaste da ação. 

 

12.6 Descrição da ação no termo de compromisso 

a) Será descrito o objeto do compromisso, detalhando, quando for o caso, em 

cronograma anexo e sempre fixando prazos. 

b) A efetivação do objeto do compromisso deverá ser comunicada a GIPOA pelo 

proprietário / representante legal do estabelecimento por escrito e sua verificação feita 

pelo servidor, devidamente documentada. 

 

 

13. Enquadramento legal 

a) Neste campo deve ser indicado:  
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1. em quais artigos parágrafos, incisos e alíneas das normas legais pertinentes as 

irregularidades constatadas estão previstas como infrações;  

b) Na indicação da norma legal que foi infringida deve constar:  

1. o nome e número da norma (Decreto);  

2. sua origem (Estadual);  

3. o ano de sua publicação ou a data. 

c) No enquadramento legal das infrações, sempre devem ser citados o Artigo, seus 

incisos e alíneas (penalidades pecuniárias). 

d) É com este procedimento que o autuado pode identificar a que penalidades estará 

sujeito. 

e) O enquadramento legal deve ser o mais preciso possível. Deve-se procurar escolher 

um inciso/alínea para cada irregularidade. 

f) As infrações serão enquadradas no Regulamento da Inspeção e Fiscalização Sanitária 

de Produtos de Origem Animal. 

g) Uma vez que no campo do enquadramento legal só será citado o Regulamento da 

Inspeção Estadual, a citação de outras normas legais (Lei, Decreto, Portaria, Resolução, 

etc. – Federais ou Estaduais) serão feitas no campo descrição da irregularidade. 

 

14. Rito do Processo Administrativo. 

O rito do processo administrativo será pautado nas seguintes etapas: 

a) O auto de infração será lavrado pelo fiscal da ADAF a gerência do GIPOA; 

b) O administrativo realizará a abertura de processo no SPROWeb; 

c) Montagem do processo com junções de relatórios fotográficos, termos de 

fiscalização e outros. 

d) O infrator poderá apresentar defesa ao Diretor-Presidente da ADAF em até 15 

(quinze) dias, a contar da data de recebimento do auto de infração. 

e) Após expirado o prazo será encaminhado ao Gerente do GIPOA que determinará os 

coordenadores que se reunirão para examinar sua procedência e fixar o valor da 

multa a ser aplicada, assim como realizar a avalição da resposta ao auto de infração; 

f) Será encaminhado ao parecer da Assessoria Jurídica da ADAF e do Diretor-Presidente, 

que a julgará. 
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g) O processo administrativo se encerra com a adoção das medidas determinadas pela 

ADAF, e pagamento de multa quando não houver o recurso;  

h) Da decisão contrária do Diretor-Presidente cabe recurso no prazo de 15 (quinze) dias, 

para a Comissão Técnica da ADAF. 

 

 

15. Esquema do processo 

 

  

➢ Lavra o Auto de Infração  
 

➢ Examina a procedência e indica penalidades 
 

➢ Encaminha ao jurídico 

➢ Encaminha ao diretor presidente para julgamento ➢ Decide 

➢Notifica o autuado 

✓ Prazo 15 dias 
para recurso 

➢ Aguarda apresentação do recurso, anexando ao processo 

➢ Encaminha a comissão técnica 

➢ Julgamento 
 

➢ Decide 

➢Notifica o autuado 

➢ Monta o processo 
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PROCESSO DE ANÁLISE E APROVAÇÃO DAS 

ROTULAGENS 
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PROCESSO DE ANÁLISE E APROVAÇÃO DAS ROTULAGENS 

 

1. OBJETIVO  

Estabelecer os Procedimentos Operacionais Padronizados (POP) do processo de 

análise e aprovação das rotulagens e memoriais descritivos de produtos de origem 

animal dos estabelecimentos registrados no SIE. 

2. ABRANGÊNCIA  

Escritório Central, UVL’s (Unidade Veterinária Local) e EAC’s (Escritório de 

Atendimento a Comunidade). 

3. CAMPO DE APLICAÇÃO 

Os POPS serão aplicados no recebimento, análise, deferimento ou indeferimento, envio, 

aprovação e arquivamento dos documentos obrigatórios componentes do processo de 

alteração do SIE, bem como em todas as ações exercidas pelos Fiscais Estaduais 

Agropecuários envolvidas no processo.  

 

4. PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS  

4.1 FLUXO DE INFORMAÇÕES DOCUMENTAIS  

O fluxo de informações documentais será detalhado por procedimentos a serem 

cumpridos para o registro de produtos de origem animal no SIE, descritas neste POP. 

 

4.2 CONTROLE DO PROCESSO – REGRAS: LEIS, RESOLUÇÕES, EDITAIS, NORMAS 

São utilizadas as Legislações de Rotulagem e demais normativas que venham a 

complementá-las e/ou substituí-las. 

 

4.3 INSUMOS 

Legislação, formulários oficiais, carimbos, canetas, computador (com acesso à internet) 

e impressora com digitalizadora (scanner), pendrive e outros insumos julgados 

necessários. 
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4.4 FORNECEDORES 

Proprietários/representantes legais, RT e médicos veterinários da ADAF. 

 

4.5 CLIENTES  

Proprietários/representantes legais, RT e controle de qualidade interessados no registro 

de produtos de origem animal de estabelecimentos registrados no SIE. 

5. MODELOS DE FORMULÁRIOS/RELATÓRIOS UTILIZADOS 

Os seguintes documentos são utilizados neste manual. 

ITEM NOME DO DOCUMENTO 

I Registro de rotulagem 

II Memorial Descritivo de Fabricação e Rotulagem 

III Check list de Rotulagem 

IV Manual Orientativo de Rotulagem para Produtos de Origem Animal 

V Manual de Carimbos do Serviço de Inspeção Estadual 

 

6. RESULTADOS ESPERADOS  

a) Registro de produtos de origem animal regulamentados conforme legislação 

pertinente; 

b) Registro de produtos de origem animal não regulamentados conforme legislação 

pertinente;  

c) Produto que atenda os limites microbiológicos e físico-químicos especificados em 

legislação;  

d) Produto livre de fraudes, adulterações e falsificações.  

 

7. DETALHAMENTO DO PROCESSO DE REGISTRO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL 

7.1. O processo de registro de produtos de origem animal compreende as atividades dos 

RT,  controle de qualidade e médicos veterinários da ADAF.  

7.2. O responsável legal do estabelecimento e/ou RT deverão preencher o registro de 

rótulo (Registro de Produtos) e assinar todas as folhas conforme indicação nas fichas. 

7.3. O coordenador será responsável pela emissão de parecer no prazo de 45(quarenta 

e cinco) dias, conforme abaixo: 
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7.3.1. Parecer favorável – PRODUTOS REGULAMENTADOS 

a) O produto deve ser condizente com a classificação do estabelecimento aprovada pela 

ADAF. 

b) O estabelecimento deve possuir as salas e o fluxo adequados para fabricação do 

produto requerido de acordo com planta, memorial descritivo de construção e memorial 

econômico sanitário aprovados pela ADAF. 

c) A produção total prevista não deve ultrapassar a capacidade máxima de estocagem/ 

armazenamento de acordo com planta, memorial descritivo de construção e memorial 

econômico sanitário aprovados pela ADAF. 

d) A denominação de venda e o nome fantasia devem estar em concordância com a 

legislação. 

e) Serão encaminhados a ADAF 2 vias do registro de rótulo de cada produto. Uma via 

retornará ao responsável legal do estabelecimento ou RT e outra via será arquivada na 

GIPOA. 

f) O responsável legal do estabelecimento e RT ficam responsáveis pelo preenchimento 

completo do Registro de rotulagem da ADAF conforme Manual Orientativo para 

Rotulagem, Tabela de Legislação de Rotulagem e demais legislações pertinentes. 

O parecer é enviado ao responsável legal pelo estabelecimento e RT, devendo ser 

arquivado na sala do SIE. 

g) O coordenador deverá analisar o Registro de rótulo e Rotulagem apresentado. 

Havendo necessidade de correção do processo, o coordenador deverá emitir 

documento auditável indicando ao RT as não conformidades encontradas. 

h) Em caso de conformidade do material apresentado, o coordenador deverá aprovar o 

registro de rotulagem preenchendo o campo de data (em formato dd/mm/aaaa) e 

assinando no campo coordenador da ADAF, colocando carimbo de uso profissional 

(constando, no mínimo, nome completo e CRMV), e utilizar o carimbo com a inscrição 

“APROVADO”, posicionado sob o campo carimbo na parte superior das paginas do 

registro de rotulagem. ADAF e encaminhar ao gerente da GIPOA para receber a 

aprovação mediante o preenchimento do campo de data e assinatura do gerente.   

 

7.3.2. Parecer favorável – PRODUTOS NÃO REGULAMENTADOS 

a) O produto deve ser condizente com a classificação do estabelecimento aprovada pela 

ADAF. 
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b) O estabelecimento deve possuir as salas e o fluxo adequados para fabricação do 

produto requerido de acordo com planta, memorial descritivo de construção e memorial 

econômico sanitário aprovados pela ADAF. 

c) A produção total prevista não deve ultrapassar a capacidade máxima de estocagem/ 

armazenamento de acordo com planta, memorial descritivo de construção e memorial 

econômico sanitário aprovados pela ADAF. 

d) O representante legal da empresa e RT ficam responsáveis pelo desenvolvimento da 

Partida-piloto. Devem ser propostos a denominação de venda e nome fantasia do 

produto (quando existir); especificação dos parâmetros físico-químicos e 

microbiológicos do produto, seus requisitos de identidade e de qualidade e seus 

métodos de avaliação da conformidade; literatura técnico-científica relacionada à 

fabricação do produto e embasamento em legislação nacional ou internacional, quando 

existentes. 

e) Com os produtos da Partida-piloto finalizados, o responsável pelo estabelecimento e 

o RT devem solicitar as análises laboratoriais, considerando os parâmetros previstos 

para o produto, para determinação ou verificação de seus resultados. As análises 

microbiológicas e físico-químicas devem ser as indicadas no RTIQ do produto da mesma 

categoria ou com maior similaridade da produção, levando-se em consideração as 

demais legislações pertinentes. Não havendo similares, cabe ao RT propor as análises 

microbiológicas e físico-químicas que julgar necessárias, conforme o risco do produto e 

possíveis fraudes.  

f) O coordenador deverá analisar o Registro de rotulagem e o croqui de rotulagem 

apresentado. Havendo necessidade de correção do processo, o coordenador deverá 

emitir documento auditável indicando ao RT as não conformidades encontradas. 

g) Em caso de conformidade do material apresentado, o coordenador deverá aprovar o 

registro de rotulagem preenchendo o campo de data (em formato dd/mm/aaaa) e 

assinando no campo coordenador da ADAF, colocando carimbo de uso profissional 

(constando, no mínimo, nome completo e CRMV), e utilizar o carimbo com a inscrição 

“APROVADO”, posicionado sob o campo carimbo na parte superior das paginas do 

registro de rotulagem. ADAF e encaminhar ao gerente da GIPOA para receber a 

aprovação mediante o preenchimento do campo de data e assinatura do gerente.   

h) Nos casos de incompatibilidade de quaisquer dos itens descritos, o coordenador 

emitirá parecer desfavorável e notificará a empresa com cópia para o médico veterinário 

da UVL responsável. 
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8 – ORIENTAÇÕES PARA REGISTRO DE PRODUTOS 

a) Para se iniciar um Processo de Registro de Rótulo / Produto a documentação deverá 

estar completa. 

b) Todo documento constante do processo deve ser numerado, rubricado e ordenado. 

c) Toda comunicação da GIPOA ao interessado deve ser feita de modo oficial , em no 

mínimo 2 (duas) vias, sendo uma delas do interessado e a outra da ADAF, a qual deve 

ser anexada ao Processo. 

d) Os documentos que serão anexados ao processo devem estar íntegros, sem rasuras, 

sem uso de corretivos, assinados, datados e perfeitamente legíveis; caso contrário, 

não terão valor como peça processual. 

e) A pasta para organizar os documentos relativos ao registro de rótulo / produto é 

própria para tal. Sua capa contém os dados de identificação e a contracapa destina-

se a receber as anotações sucintas da movimentação do processo. 

f) O controle do processo, sua identificação e movimentação, bem como dos 

documentos a ele referentes, protocolo, anexação, numeração, etc., é de 

responsabilidade do Coordenador. 

g) O processo de registro de rótulo / produto é dado por concluído quando o 

coordenador  aprova o seu lay-out. Neste caso, o processo é encaminhado ao 

administrativo, portando nas folhas carimbo de aprovado. 

h) A aprovação de lay-out de rótulo pelo coordenador implica obrigatoriamente na 

análise de todos os documentos constantes do processo. 

i) O registro de rotulagem será encaminhado a ADAF em 2 (duas) vias, sendo uma via 

arquivada na GIPOA e uma via entregue ao interessado (responsável técnico). 

j) Não poderão possuir mesmo registro os produtos com métodos de conservação 

diferente, como por exemplo, congelados e resfriados. 

k) Carnes com osso e carnes sem osso deverão possuir registros diferentes; 

l) Cada produto, contemplado dentro de um mesmo registro, deverá possuir um croqui 

de rótulo como anexo do processo. 

 

9 – DOCUMENTAÇÃO PARA CONSTITUIR O PROCESSO 

9.1 Documentação Básica 

a) Para a composição do processo serão necessários: 

 1 – Registro de rótulo / Alteração de Rótulos, em 2 (duas) vias; 

2 – Croquis de rótulos, em 2 (duas) vias;  
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3 – Guia de recolhimento quitada relativa a taxa de registro do produto. 

b) A ADAF pode exigir, quando julgar necessário, conforme o caso, outros documentos 

atinentes ao assunto, para subsidiar a análise do processo, como por exemplo: 

Certificação de produtos orgânicos emitido por organismo credenciado, autorização de 

marca, entre outros. 

c) O interessado deverá receber todas as informações necessárias, de forma clara e 

objetiva, tão logo manifeste intenção de iniciar os procedimentos para registro / 

alteração de seus rótulos / produtos; 

d) O número de formulários a serem preenchidos, o número de croquis a serem 

apresentados, quantos números de registros dos produtos que irá utilizar, quantas taxas 

recolherá, bem como quantas e quais análises irá realizar, serão informados ao 

interessado pelo coordenador. 

 

10 – FORMULÁRIO DE REGISTRO DO RÓTULO / PRODUTO 

a) O preenchimento do formulário é de grande importância para subsidiar a análise a 

ser efetuada pelo analista do processo. Assim, todas as suas páginas devem ser 

preenchidas de forma correta, completa e suficiente. 

b) O analista deve ser rigoroso em exigir que as informações sejam fornecidas de modo 

adequado, completo e suficiente, como também deve estar ciente da absoluta 

necessidade de cruzar as informações prestadas sobre a prática produtiva e sobre o 

produto com aquelas de conhecimento do serviço de inspeção, sobre a estrutura / 

funcionamento do estabelecimento. 

c) Todas as páginas do formulário de registro de rótulo / produto possuem um espaço 

para autenticação, o qual deve sempre ser datado e assinado pelo proprietário / 

representante legal e pelo responsável técnico. 

d) O número de registro do rótulo é formado por três dígitos, barra (/) e mais cinco 

dígitos, sendo que: 

• os 3 (três) primeiros dígitos representam um número seqüencial sem 

duplicidade, indicado pelo estabelecimento;  

• os 3 (três) últimos dígitos correspondem aos números de registro de rotulagem 

do estabelecimento.  
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11 – ANÁLISE DO PROCESSO  

a) O coordenador deve estar ciente de que seu trabalho de análise consiste, 

fundamentalmente, em verificar se o estabelecimento adota práticas produtivas 

adequadas de modo a obter um produto em conformidade com a legislação específica. 

b) A análise não se resume à conferência dos documentos apresentados, mas também, 

e principalmente, à análise do conteúdo e sua compatibilização com a capacidade 

instalada do estabelecimento, estrutura e equipamentos. 

c) As informações prestadas pelo estabelecimento através do formulário de registro de 

rótulo/produto, nada mais são que sua declaração de como irá proceder para obter um 

produto que atenda ao padrão de identidade e qualidade pré-estabelecido, nos 

aspectos higiênico-sanitários e tecnológico. 

d) As etapas de avaliações são: 

• verificar se a documentação está completa e correta; 

• verificar se a documentação está completa e correta;  

• analisar as informações contidas em todos os documentos constantes do 

processo;  

• emitir parecer conclusivo de aprovação do lay-out dos rótulos;  

• encaminhar o processo para a com a aprovação do rótulo ou com as 

determinações para correção, quando for o caso; 

• emitir parecer sobre consulta de processos quando solicitada. 

• verificar a correção do nome do produto (definido em legislação) e da 

classificação do estabelecimento;  

• montar o processo, organizando-o em pasta própria;  

• emitir parecer conclusivo sobre a análise do processo, no que se refere às 

informações (correção e conteúdo), contidas no formulário ou para aprovação 

de lay-out dos rótulos;  

• manter controle do número do produto, por estabelecimento, para não haver 

duplicidade de números;  

• notificar o produtor sobre o Parecer no caso de rótulo aprovado, ou rótulo não 

aprovado. 

 

12 – ALTERAÇÕES NO RÓTULO / PRODUTO 

a) Qualquer alteração em rótulo / produto registrado deve ser informada a ADAF, pelo 

interessado; 
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b) A alteração solicitada pode ou não resultar em novo produto, o que determinará qual 

a conduta será adotada. A etapa de avaliação da alteração requerida será encaminhado 

ao coordenador à concluir se a alteração resultará ou não em novo processo; 

c) Caso a alteração resulte em novo produto, será constituído outro processo, o qual 

obedecerá ao trâmite normal de registro de rótulo / produto; 

d) Caso a alteração não resulte em novo produto, os documentos a ela referentes serão 

anexados ao processo original; 

e) Exemplos de Alterações: 

• No processo de fabricação: 

• Na fórmula: 

• Nos dizeres e / ou modelo de rótulo: 

• Na embalagem; 
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COMBATE A FRAUDES DE PRODUTOS DE ORIGEM 

ANIMAL 
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COMBATE A FRAUDES DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL 

 

1. OBJETIVO  

Estabelecer um procedimento operacional padrão que possibilita combater as fraudes 

garantindo a qualidade e inocuidade dos produtos de origem animal.  

 

2. ABRANGÊNCIA  

Serviço de Inspeção Estadual – SIE.  

 

3. CAMPO DE APLICAÇÃO 

Os POPS serão aplicados na execução das atividades de inspeção e fiscalização nas 

indústrias com SIE. 

 

4. PROCEDIMENTO 

Para o controle e combate às fraudes nos produtos de origem animal, são utilizados 

métodos como coleta de amostra de produtos para análise físico-química, controle de 

formulação dos produtos, aferição de peso, inspeções de rotina, supervisões, ações de 

combate às atividades clandestinas de obtenção e comercio e desenvolvimento de 

atividades de educação sanitária. 

O controle de formulação é realizado como forma de evitar adulterações quanto aos 

ingredientes e matérias primas utilizadas na fabricação. 

A frequência do controle de formulação deve ser de acordo com o cronograma de 

coletas para análises laboratoriais, devendo ser realizado ao menos um controle de cada 

produto produzido por ano. A formulação deve ser a mesma que foi aprovada pela 

ADAF. 

Outra verificação realizada é a aferição do peso, somente utilizada para produtos com 

peso liquido, pesando no mínimo 5 (cinco) amostras de um mesmo produto por 

verficação, buscando-se verificar se o peso descrito condiz com o verificado. 

A frequência da aferição de peso é realizada de acordo com o cronograma de coletas 

para análises laboratoriais.  
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Durante as inspeções de rotina ou supervisões é avaliada a procedência e integridade 

da matéria prima, data de validade dos produtos e insumos, conservação dos rótulos, 

embalagens e etiquetas.  

Quando constatar não conformidades nos procedimentos descritos acima, dependendo 

da situação, como em casos que lese o consumidor deve ser aplicado um auto de 

Infração.  

Para o combate as atividades clandestinas de obtenção e comercio de produtos de 

origem animal é realizada reuniões de Educação Sanitária, contendo atividades de 

conscientização da população quanto ao risco do consumo de produtos sem 

procedência. Para isso são realizadas reuniões e palestras para os produtores e público 

em geral em escolas e audiências públicas, além de atividades de inspeção e fiscalização 

orientativa e punitiva, desenvolvidas em ações conjunto com a Vigilância Sanitária dos 

Municípios através de termo de cooperação técnica, juntamente com a panfletagem, 

reportagens em jornal, entrevista em rádio, entre outras. 

 

 


