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PROCEDIMENTOS PARA ADESÃO AO SELO ARTE 

 
 
Para obtenção de adesão ao SELO ARTE, junto à Agência de Defesa Agropecuária e 
Florestal do Estado do Amazonas, o requerente deve:  
 

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

 

a) Produtos cárneos;  
b) Produtos lácteos; 
c) Produtos de abelhas;  
d) Produtos de pescados. 

 
➢ Estar com toda documentação processual atualizada junto à Gerência de 

Inspeção de Produtos de Origem Animal – GIPOA/ADAF;  
 

➢ O estabelecimento deverá estar adimplente com as guias de recolhimento 
predominantes do Serviço de Inspeção;  

 
➢ Estar atualizado com todos os Mapas de Recebimento, Produção, 

Comercialização e Condenação;  
 

➢ Ter implantado, descritos e monitorados os Programas de Autocontrole, 
conforme Portaria 156/2021 – ADAF/AM e incluídos os resultados de análises 
laboratoriais;  
 

➢ As matérias-primas de origem animal devem ser produzidas na propriedade 
onde a unidade de processamento estiver localizada ou devem ter origem 
determinada; 
 

➢ Devem ser adotadas boas práticas na fabricação de produtos artesanais, sendo 
os procedimentos e condições higiênico-sanitárias e operacionais 
sistematizados aplicados pelo estabelecimento ao processo produtivo com o 
objetivo de garantir a inocuidade alimentar, a identidade, a qualidade e a 
integridade dos produtos de origem animal; 
 

➢ As técnicas e os utensílios adotados, que determinem as características do 
produto final, devem prescindir de dispositivos mecânicos ou eletrônicos, de 
forma a valorizar o trabalho humano em detrimento da automação. 
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➢ O produto final deve ser individual, genuíno e manter a singularidade e as 
características tradicionais, culturais ou regionais do produto, sendo permitida 
variabilidade sensorial entre os lotes;  
 

➢ O uso de ingredientes industrializados deve ser restrito ao mínimo necessário, 
vedada a utilização de corantes, aromatizantes e outros aditivos considerados 
cosméticos; 
 

➢ O processamento deve ser feito prioritariamente a partir de receita tradicional, 
que envolva técnicas e conhecimentos de domínio dos manipuladores; 
 

➢ Devem ser adotadas boas práticas agropecuárias na produção artesanal, sendo 
procedimentos empregados pelos produtores rurais que asseguram a oferta de 
alimentos seguros e oriundos de sistemas de produção sustentáveis; 

 
Nota: em caso de dúvidas ao atendimento de documentos, o estabelecimento deverá 
encaminhar solicitação de documentação pendente a coordenação responsável para 
verificação.  
 
Após sanar as pendências solicitadas, o procedimento deverá seguir da seguinte forma: 
  
1. O estabelecimento irá solicitar a adesão por meio do REQUERIMENTO DE ADESÃO 
AO SELO ARTE;  
 
2. A coordenação receberá a solicitação, e fará Auditoria documental do 
estabelecimento e constatando a conformidade, verificará a viabilidade da visita junto 
ao estabelecimento para auditoria in loco;  
 
3. A equipe de auditoria irá aplicar RELATÓRIO DE AUDITORIA;  
 
4. Após a auditoria documental in loco, será emitido parecer técnico:  

 

I - 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;  

 
II - Favorável: o estabelecimento que não apresente inconformidades, estará apto a 
encaminhar os novos rótulos para avaliação;  
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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 SELO ARTE.  
 
6. Posteriormente, será emitido parecer técnico:  

I - Desfavorável: constatadas irregularidades, emissão de parecer técnico para 
correções;  

II - Favorável: constatadas as conformidades de todas as especificações da rotulagem, 
é emitido parecer de aprovação. Dessa forma, estará o estabelecimento autorizado a 
comercializar de forma interestadual o seu produto.  
 
 
 
Nota: Será reservada a GIPOA realizar quantas auditorias que se fizerem necessárias. 
 


