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OFICIO CIRCULAR Nº 002/2022/ADAF-AM 

                        Manaus, 04 de fevereiro de 2022. 

 

Aos Responsáveis Técnicos e representantes  

INDÚSTRIAS COM SERVIÇO DE INSPEÇÃO ESTADUAL – SIE-AM. 

 

ASSUNTO: Procedimento para adesão ao SISBI. 
 

 
 
Prezados Senhores (as), 
 

 

Visando o esclarecimento dos procedimentos referentes a obtenção de 

equivalência ao Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal 

– SISBI-POA, junto ao Estado do Amazonas, venho por meio deste esclarecer 

informações aos interessados à adesão ao SISBI-POA, conforme abaixo segue: 

 

 Estar vinculado ao SIE-AM na área de atuação para adesão: 

a) Abatedouro frigorífico – Carne e derivados; 

b) Unidade de beneficiamento – Pescado e derivados. 

 Estar com toda documentação processual atualizada junto à 

Gerência de Inspeção de Produtos de Origem Animal – 

GIPOA/ADAF; 

 Também deverá estar devidamente cadastrado e atualizado no 

sistema e-Sisbi/SGE, conforme Ofício Circular nº 18/2020/ADAF-

AM; 

 Ademais, o estabelecimento deverá estar adimplente com as 

guias de recolhimento predominantes do Serviço de Inspeção; 

 Deverá, ainda, estar atualizado, junto a ADAF, todos os Mapas de 

Recebimento, Produção, Comercialização e Condenação; 

 Também deverá ter descritos, implantados e monitorados os 

Programas de Autocontrole, conforme Portaria 156/2021 – ADAF-

AM, e incluído os resultados de análises laboratoriais. 
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Caso ocorra dúvidas ao atendimento dos documentos acima 

mencionados, o estabelecimento deverá encaminhar solicitação da 

documentação pendente à Coordenação responsável para verificar as 

pendências a serem sanadas. 

 

Após o estabelecimento encaminhar as documentações acima citadas, 

deverá observar o passo a passo a seguir: 

 

1. O requerente deverá solicitar a adesão por meio do REQUERIMENTO DE 

ADESÃO AO SISBI/POA; 

 

2. Recebendo o requerimento, a Coordenação responsável irá realizar 

auditoria documental do estabelecimento e constatado a conformidade 

necessária, verificará a viabilidade de realização da visita para auditoria 

in loco no estabelecimento; 

 

3. Com o parecer favorável da Coordenação responsável a equipe de 

auditoria irá ao estabelecimento realizar o RELATÓRIO DE AUDITORIA; 

 

4. Após a auditoria documental in loco será emitido parecer técnico: 

 Desfavorável: o estabelecimento que apresente inconformidades 

indicadas no Relatório de Auditoria, somente poderá dar 

prosseguimento no processo de adesão após saná-las. Após 

conclusão o estabelecimento solicitará nova Auditoria in loco; 

 

 Favorável: o estabelecimento que não apresente 

inconformidades, estará apto a encaminhar os novos rótulos para 

avaliação; 

 

5. Após parecer favorável, o estabelecimento deverá encaminhar o 

Requerimento de Alteração de Rótulo, juntamente com os formulários e 

croquis atualizados, conforme Manual de Identidade Visual do SISBI. 

 

6. Posteriormente, será emitido parecer técnico: 

 Desfavorável: constatadas irregularidades será emitido parecer 

técnico para correções; 

 Favorável: constatadas a conformidade de todas as 

especificações da rotulagem será emitido parecer de aprovação e 

solicitação para o estabelecimento alimentar no sistema e-
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Sisbi/SGE a inclusão do formulário e seu croqui, conforme Oficio 

Circular nº 18/2020/ADAF-AM; 

 

7. Por fim, o estabelecimento, por meio do sistema e-Sisbi/SGE, irá solicitar 

ativação do Selo Sisbi do produto para comercialização. Dessa forma, 

estará o estabelecimento autorizado a comercializar de forma 

interestadual o seu produto. 

 

Ressalto que esta ADAF poderá realizar quantas auditorias se fizerem 

necessárias no estabelecimento para ajustes necessários para findar o processo 

de adesão ao SISBI. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

ALEXANDRE HENRIQUE FREITAS DE ARAÚJO 

Diretor Presidente  

ADAF 


