
 
 

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS 
GERENCIA DE INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL 

RELATÓRIO DE SUPERVISÃO – SIE  
PERÍODO 00/00/2020 a 00/00/2020 

 
PARTE I – SERVIÇO DE INSPEÇÃO ESTADUAL 

A – Identificação 

SIE Nº: 

Razão Social:  

Município/UF:  

Objetivo da supervisão:  

Documentos de referência:  

 

B – Atividades de Inspeção Tradicional  

 

01 – Inspeção ante e post mortem (específico para estabelecimentos em regime de inspeção permanente) 

Está sujeito a melhorias ? N.A. (  ) Sim (  ) Não (  ) 

a) Inspeção ante 
mortem. 
Execução da 
técnica, 
julgamento e 
registro 
(incluindo a 
conferência 
documental) 

b) Registros de 
abates de 
emergência e 
coleta de tronco 
encefálico, 
relacionados aos 
animais abatidos 
de emergência, de 
animais mortos no 
curral e de animais 
que chegam 
mortos no 
estabelecimento 
(exclusivo para 
ruminantes) 

c) Inspeção post 
mortem, 
Execução das 
técnicas de 
linha, 
critérios de 
julgamento e 
registros. 

d) Inspeção post 
mortem.  
Execução das 
técnicas no DIF, 
critérios de 
julgamento e 
registros. 

e) Controle de 
sequestro e 
destinação de 
aproveitamento 
condicional e 
condenação 
(procedimentos 
e registros) 

     

Justificar a conclusão:  

Observações:  

 

02 – Plano de inspeção ou roteiro de fiscalização  

Está sujeito a melhorias?  Sim (   ) Não (   ) 

Justificar a conclusão: 

Observações:  

 

03 – Verificação da elaboração de planos de ação em resposta a Relatórios de Fiscalização, Auditoria e 
Notificações, bem como análise das medidas corretivas/preventivas propostas pelo estabelecimento?  

Está sujeito a melhorias?  Sim (   ) Não (   ) 

Justificar a conclusão:  

Observações:  
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04 – Análises laboratoriais 

Está sujeito a melhorias?  Sim (   )  Não (   ) 

Justificar a conclusão:  

Observações:  

 

05 – Certificação Sanitária Oficial 

Está sujeito a melhorias?  Sim (   ) Não (   ) 

a) Controle de 
estoque, 
utilização e 
inutilização do 
papel especial 
contendo 
elementos de 
segurança para 
certificação. 

b) Compatibilidade 
dos carimbos 
utilizados com 
os modelos 
preconizados na 
legislação. 

c) Controle da emissão, 
substituição e 
cancelamento da 
Certificação 
Sanitária Oficial.  

d) Controle da 
Certificação 
Sanitária Oficial para 
matéria-prima e 
produto destinado 
ao aproveitamento 
condicional. 

    

Justificar a conclusão:  

Observações:  

 

06 – Atendimento a frequência de fiscalização baseada no risco estimado associado ao estabelecimento (somente 
em regime inspeção periódica) e da frequência de verificação oficial de programas de autocontrole 

Está sujeito a melhorias? Sim (   ) Não (   ) 

Justificar a conclusão: 

Observações:  

 

07 – Inclusão e avaliação qualitativa dos mapas estatísticos  

Está sujeito a melhorias?  Sim (   ) Não (   ) 

Justificar a conclusão:  

Observações: 

 

C – Verificação Oficial dos Elementos de Controle 

 

1 – Verificação Oficial (frequência e metodologias aplicadas) 

Existe compatibilidade entre os achados de auditoria/supervisão e os do 
SIE local? 

Sim (  ) Não (   ) 

Justificar a conclusão:  

Observações:  

 

2 – Ações fiscais (eficácia)  

Existe compatibilidade entre os achados da auditoria/supervisão e os 
do SIE local? 

Sim (  ) Não (   ) 

Justificar a conclusão:  

Observações:  
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3 – Revisão dos registros gerados pela fiscalização (Revisão documental) 

Existe compatibilidade entre os achados da supervisão/auditoria e os do SIE 
local? 

Sim (   ) Não (   ) 

Justificar a conclusão:  

Observações:  

 

D – Comentários finais  

 

1 – Comentários: 

 

E – Conclusão 

 Satisfatório  

 Sujeito a melhorias (Marcar um ou mais controles): 

 Inspeção ante mortem (Específico para estabelecimentos em regime de inspeção permanente) 

 Inspeção post mortem (Específico para estabelecimentos em regime de inspeção permanente) 

 Verificação oficial  

 Ação fiscal  

 Outros (Inspeção tradicional) 

 

Em todos os casos o SIE terá 30 dias para enviar plano de ação identificando as ações adotadas, os prazos e as não 
conformidades já consideradas como solucionadas. 

 

F – Nomes, carimbos e assinaturas  

 

   

 


