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    INSTRUÇÃO NORMATIVA N.º 02, DE 9 DE AGOSTO DE 2021 

 

O PREFEITO MUNICIPAL de Santo Antônio da Patrulha, no uso das atribuições 
que lhe confere o art. 53 da Lei Orgânica do Município, de acordo com a Lei Municipal n.º  
8.427, de 6 de dezembro de 2019 e Decreto no 307, de 26 de dezembro de 2019, 

 
RESOLVE: 

 
CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 

Art. 1.º Esta Instrução Normativa dispõe sobre os procedimentos de inspeção e 
fiscalização, sob o ponto de vista industrial e sanitária, nos estabelecimentos de produtos de 
origem animal registrados no Serviço de Inspeção Municipal de Santo Antônio da Patrulha 
(SIMSAP). 

 
Art. 2.º Para fins desta Instrução Normativa, são adotados os seguintes conceitos: 
I – Elementos de inspeção – lista com base nos Procedimentos Operacionais 

Padronizados (POP’s) mínimos obrigatórios aplicados pelos estabelecimentos registrados no 
SIMSAP; 

II – Risco Estimado Associado ao Estabelecimento – R – dado obtido através da 
caracterização dos riscos associados ao volume de produção, tipo de produto e desempenho do 
estabelecimento sob inspeção periódica quanto ao atendimento à legislação aplicável à 
inspeção; 

III – Risco Associado ao Volume de produção – RV – dado obtido através da 
classificação do estabelecimento sob inspeção periódica quanto ao volume produzido; 

IV – Risco Associado ao Produto – RP – dado obtido através da categoria ao qual 
os produtos produzidos estão associados e 

V - Risco Associado ao Desempenho do Estabelecimento Quanto ao Atendimento 
à Legislação Aplicável à Inspeção – RD – dado obtido através do desempenho do 
estabelecimento sob inspeção periódica quanto ao atendimento à legislação aplicável à 
fiscalização caracterizada pelo levantamento de diversas situações em que o estabelecimento 
não atende à legislação vigente. 

 
Art. 3.º Para fins desta Instrução Normativa, são considerados os seguintes 

elementos de inspeção: 
I - Manutenção das instalações e equipamentos (incluindo a aferição e a calibração 

de instrumentos); 
II – Água de abastecimento interno; 
III – Controle integrado de pragas, insetos e roedores; 
IV – Manejo de resíduos sólidos e líquidos (incluindo águas residuais); 
V – Procedimentos Padrão de Higiene Operacional (PPHO); 
VI – Procedimento Sanitário das Operações (PSO); 
VII – Manipuladores (incluindo treinamento, higiene, hábitos higiênicos e saúde 
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VIII – Controle de matérias-primas, ingredientes e embalagens; 
IX – Controle de pontos críticos do processo (incluindo controle de formulações, 

temperaturas e fraudes); 
X – Análises laboratoriais (autocontrole); 
XI – Rastreabilidade e recolhimento; 
XII – Bem estar animal e 
XIII - Identificação, remoção, segregação e destinação do material especificado de 

risco (MER). 
Parágrafo único. Os elementos de inspeção de que trata os incisos XII e XIII do 

art. 3º serão empregados somente nos estabelecimentos sob inspeções permanentes. 
 

CAPÍTULO II 
DO ÂMBITO DA INSPEÇÃO 

 
Art. 4.º É inerente à atividade da inspeção sanitária e industrial a sua fiscalização 

correspondente. 
 
Art. 5.º A inspeção será efetuada por fiscal médico veterinário designado ao 

Serviço de Inspeção Municipal e por auxiliar de inspeção devidamente treinado e sob a 
responsabilidade técnica do primeiro. 

 
Art. 6.º A realização da inspeção “ante mortem” e “post mortem” dos animais nos 

estabelecimentos de inspeção permanente será realizada em todo processo de abate. 
Parágrafo único. A inspeção do processo de abate será lançada no sistema 

gerencial do SIMSAP na aba “Abate + Espécie”, sendo registrandos o número de animais 
abatidos e as respectivas condenações. 

 
Art. 7.º A verificação dos elementos de inspeção nos estabelecimentos sob 

inspeção permanente será, no mínimo, a cada 3 (três) meses. 
§1.º A verificação dos elementos de inspeção dar-se-á em no mínimo 4 (quatro) 

elementos por verificação, previstos no art. 3º desta norma. 
§2.º O resultado da verificação dos elementos de inspeção será lançada no sistema 

gerencial do SIMSAP na aba “Inspeção Permanente”. 
§3.º Todos os elementos de inspeção devem ser verificados no prazo de 1 (um) 

ano. 
 
Art. 8.º A verificação dos elementos de inspeção nos estabelecimentos sob 

inspeção periódica será com base no Cálculo do Risco Estimado Associado ao Estabelecimento 
– R. 

§1.º A verificação dos elementos de inspeção dar-se-á em no mínimo 4 (quatro) 
elementos por verificação, previstos no art. 3º desta norma. 

§2.º O resultado da verificação dos elementos de inspeção será lançada no sistema 
gerencial do SIMSAP na aba “Inspeção Periódica”. 

§3.º Todos os elementos de inspeção devem ser verificados no prazo de 1 (um) 
ano. 
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Art. 9.º As etapas a serem seguidas para a inspeção dos estabelecimentos 
registrados junto ao SIMSAP estão padronizadas no ANEXO I. 

 
Art. 10. Os dados referentes ao processo de inspeção são registrados no sistema 

gerencial do SIMSAP informando as atividades acompanhadas, os elementos de inspeção 
verificados e as não conformidades (NCs) constatadas. 

§1.º As Não Conformidades referentes a processos e a estrutura são lançadas no 
item “Processo”. 

§2.º As Não Conformidades referentes a controles e a documentos são lançadas em 
“Registro”. 

 
Art. 11. Imediatamente após o lançamento dos dados no sistema gerencial o 

representante legal do estabelecimento e o responsável técnico receberão um e-mail automático 
sendo notificados do resultado da inspeção. 

 
Art. 12. O estabelecimento terá o prazo de 10 (dez) dias a contar do recebimento 

do e-mail automatizado para inserir a previsão da medida corretiva, medida preventiva e o prazo 
de execução no sistema gerencial, frente as Não Conformidades notificadas. 

Parágrafo único. O não cumprimento ao caput deste artigo acarretará em processo 
administrativo. 

 
Art. 13. O fiscal responsável pela inspeção analisará com base em critério técnico 

as medidas e o cronograma apresentado pelo estabelecimento tendo o prazo de até 30 (trinta) 
dias a contar do recebimento da apresentação dos documentos solicitados para registrar no 
campo “Resposta do SIM” suas considerações. A empresa receberá um novo e-mail sendo 
notificada quanto a resposta e o prazo final concedido pelo SIMSAP. 

 
Art. 14. A etapa final para conclusão das inspeções é a verificação de atendimento 

ao cronograma. 
 
Art. 15. O não cumprimento às Não Conformidades apontadas nas inspeções 

acarretará em processo administrativo. 
 

CAPÍTULO III 
DA ANÁLISE DE RISCO ESTIMADO 

 
Art. 16. O cálculo do Risco Estimado Associado aos Estabelecimentos (R) é o 

parâmetro utilizado pelo SIMSAP para determinar a frequência mínima de fiscalização em 
estabelecimentos sujeitos à inspeção periódica. 

 
Art. 17. O risco estimado associado aos estabelecimentos (R) será obtido pela 

caracterização dos riscos associados ao: 
I – volume de produção; 

II – tipo de produto e 
III – desempenho do estabelecimento quanto ao atendimento à legislação 

aplicável a inspeção. 
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Art. 18. O risco associado ao volume de produção (RV) será caracterizado pela 
classificação do estabelecimento sob inspeção periódica e quanto ao volume produzido, 
conforme Tabela 1 disposta no ANEXO II. 

§ 1.º O volume produzido pelo estabelecimento será obtido através de média dos 
últimos seis meses das informações contidas nos mapas estatísticos de produção constantes nos 
sistemas de informação disponíveis. 

§ 2.º Em casos de ausência de dados na forma prevista pelo parágrafo anterior, o 
volume produzido será obtido com base nas informações apresentadas para o registro do 
estabelecimento. 

 
Art. 19. O Risco associado ao produto (RP) será caracterizado pela categoria ao 

qual os produtos produzidos estão classificados, conforme Tabela 2 disposta no ANEXO II. 
§ 1.º Nos casos de ausência de caracterização do produto conforme Tabela 2, o 

fiscal fará a classificação por similaridade de processos dos produtos. 
§ 2.º Nos caso em que houver mais de um produto fabricado pelo estabelecimento 

sob inspeção periódica, será considerado o RP de maior valor. 
 

Art. 20. O Risco associado ao desempenho do estabelecimento quanto ao 
atendimento à legislação aplicável à inspeção (RD) será caracterizado pelo levantamento de 
diversas situações em que o estabelecimento sob inspeção periódica não atende à legislação 
vigente. 

Parágrafo único. O RD está representado na Tabela 3 do ANEXO II e será 
caracterizado considerando: 

I – A quantidade média das não conformidades constatadas nas inspeções dos 
últimos seis meses; 

II – A instauração de processo administrativo nos últimos 12 meses e 
III - A presença de qualquer um dos seguintes agravantes: 
a) Violações dos padrões de identidade e qualidade, microbiológicos, físico-

químicos ou de limites de resíduos e contaminantes em produtos detectadas em análises fiscais; 
b) Reclamações, denúncias e demandas formais de consumidores e comunicações 

de órgãos terceiros referentes a violações dos padrões de identidade e qualidade, como também 
higiênico sanitária dos produtos e 

c) Identificação de risco iminente à saúde pública, indícios de fraude, falsificação 
ou adulteração de produtos. 

 
Art. 21. Cabe aos fiscais do SIMSAP realizar a tabulação dos dados referentes ao 

RV, RP e RD e calcular o risco estimado associado aos estabelecimentos (R), definindo as 
frequências e datas das inspeções. 

§ 1.º A caracterização do risco estimado associado aos estabelecimentos (R) será 
realizada pela equipe responsável, composta ao menos por um Fiscal do SIMSAP, a qual deverá 
preencher relatório específico, conforme modelo de formulário disposto no ANEXO III. 

§ 2.º A cada supervisão deverá ser recalculado pelo supervisor o risco estimado 
associado aos estabelecimentos (R). 

 
Art. 22. As inspeções poderão ser mais frequentes do que estabelecido através 

cálculo de risco estimado associado aos estabelecimentos (R). 
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Art. 23. Novos estabelecimentos sob inspeção periódica terão a caracterização do 
RV e RP realizada com base nas informações constantes nos documentos apresentados para 
registro, sendo considerado o RD no mínimo 3 (três), até suas primeiras inspeções. 

 
Parágrafo Único. Após 3 (três) inspeções de rotina será definido o RD para 

compor o cálculo de risco estimado para novos estabelecimentos. 
 
Art. 24. O estabelecimento sob interdição ou suspensão provisória do processo de 

fabricação ou de suas etapas terá o RD automaticamente determinado em 4 (quatro) até 3 (três) 
inspeções de rotina subsequentes que irão respaldar o cálculo de risco estimado do 
estabelecimento. 

 
Art. 25. O risco estimado associado aos estabelecimentos (R) sujeitos à inspeção 

periódica é calculado a partir da fórmula: R= (RV + RP + 2x RD)/4. 
 
Art. 26. Após o cálculo do risco estimado associado aos estabelecimentos (R) 

deve-se associar o valor encontrado à frequência mínima de inspeções definida no Tabela 4 do 
ANEXO II. 

 
CAPÍTULO IV 

DOS AUTOCONTROLES 
 

Art. 27. O estabelecimento deve implantar e executar de forma compulsória 
autocontroles em seus procedimentos de abate, recepção, manipulação, beneficiamento, 
idustrialização, fracionamento, conservação, acondicionamento, embalagem, rotulagem, 
armazenamento, expedição e transporte, como pré-requisitos para seu registro junto ao 
SIMSAP. 

§ 1.º Os autocontroles devem contemplar, no mínimo, as Boas Práticas de 
Fabricação (BPF) e os Procedimentos Padronizados de Higiene Operacional (PPHO). 

§ 2.º Os seguintes autocontroles devem ser implantados: 
I - Manutenção das instalações e equipamentos (incluindo a aferição e a 

calibração de instrumentos); 
II – Água de abastecimento interno; 
III – Controle integrado de pragas, insetos e roedores; 
IV – Manejo de resíduos sólidos e líquidos (incluindo águas residuais); 
V – Procedimentos Padrão de Higiene Operacional (PPHO); 
VI – Procedimento Sanitário das Operações (PSO); 
VII – Manipuladores (incluindo treinamento, higiene, hábitos higiênicos e saúde 

dos manipuladores); 
VIII – Controle de matérias-primas, ingredientes e embalagens; 
IX – Controle de pontos críticos do processo (incluindo controle de formulações, 

temperaturas e fraudes); 
X – Análises laboratoriais (autocontrole); 
XI – Rastreabilidade e recolhimento; 
XII – Bem estar animal e 
XIII - Identificação, remoção, segregação e destinação do material especificado 

de risco (MER). 
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§3.º Os estabelecimentos novos terão 60 (sessenta) dias consecutivos, a contar da 
instalação, para implantar seus autocontroles. 

 
CAPÍTULO V 

DO ÂMBITO DAS SUPERVISÕES 
 

Art. 28. A supervisão consiste em uma inspeção sistemática objetivando analisar 
o cumprimento dos requisitos higiênico sanitários e tecnológicos dos estabelecimentos 
registrados no SIMSAP, bem como avaliar a eficiência e a eficácia da gestão do Serviço de 
Inspeção atribuídas ao fiscal responsável pelo referido estabelecimento. 

 
Art. 29. A supervisão ocorrerá anualmente, com base no cronograma pré-

estabelecido pelo corpo técnico do SIMSAP, mediante a troca do fiscal do estabelecimento 
responsável pelo referido estabelecimento por outro fiscal que fará a supervisão, designado neste 
momento como supervisor do processo. 

 
Art. 30. A supervisão se dará em duas etapas, a primeira no escritório do 

SIMSAP e a outra no estabelecimento auditado. 
§1.º No escritório do SIMSAP será realizada o levantamento de dados de 

relatórios de inspeções realizadas. Ter-se-á acesso aos programas atualizados dos autocontroles 
aplicados pelo estabelecimento, registros de produtos, documentos legais, relatórios de inspeção, 
de produção e todo e qualquer informação relevante para a supervisão. 

§2.º No estabelecimento será feita a avaliação das atividades produtivas, dos 
autocontroles e das condições higiênico sanitárias das instalações, verificando a compatibilidade 
dos registros in loco com o registro das últimas inspeções. 

§3.º Todos os elementos de inspeção deverão ser alvo de avaliação na supervisão. 
 

Art. 31. As informações sobre as deficiências devem ser registradas a medida que 
forem sendo observadas, a fim de assegurar que o relatório da supervisão seja apresentado com 
exatidão e em detalhes suficientes para facilitar a determinação das ações corretivas necessárias. 

 
Art. 32. Terminada a avaliação, deve-se realizar a reunião final entre o supervisor 

e o fiscal do estabelecimento, onde será apresentado o resultado da supervisão. 
§1.º Caso necessário, o representante legal do estabelecimento será notificado a 

comparecer a reunião aprazada com antecedência de no mínimo 48 (quarenta e oito) horas. 
§2.° O registro das não conformidades encontradas na avaliação da inspeção 

municipal será registrado no Relatório de Supervisão, formulário padronizado no ANEXO IV 
desta normativa. 

§3.º As supervisões devem ser registradas no sistema gerencial do SIMSAP com a 
identificação “Supervisão” nas “Informações das Atividades Acompanhadas”, deverão ser 
apontados os elementos de inspeção verificados e as Não Conformidades constatadas. 

§4.º O estabelecimento terá o prazo de 10 (dez) dias a contar do recebimento do 
e-mail automatizado para inserir a previsão da medida corretiva, medida preventiva e o prazo de 
execução no sistema gerencial do SIMSAP, frente as Não Conformidades notificadas.  
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Art. 33. Após concluir a supervisão o fiscal assumirá a responsabilidade do 
estabelecimento auditado por ele, sendo responsável por conduzir a verificação das ações 
corretivas necessárias para as Não Conformidades constatadas. 

 
Art. 34. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 35. Fica revogada a Instrução Normativa n.º 005, de 23 de janeiro de 2020. 
 
Santo Antônio da Patrulha, 9 de agosto de 2021. 

 
 
 
 
Rodrigo Gomes Massulo 
Prefeito Municipal 

Registre-se e publique-se 
 
 
 
 
Cléia Juçara Airoldi    
Secretária da Administração e Finanças 
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ANEXO I 

FLUXOGRAMA DAS INSPEÇÕES 

1. Primeira etapa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Segunda etapa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspeção in loco 

Gerar inspeções + Registrar não 
conformidades (RNC’s) 

Estabelecimento responde em até 10 dias 
consecutivos 

SIMSAP avalia a resposta em até 30 dias 
consecutivos (aceita ou não a medida 

proposta e os prazos solicitados) 

Encerra a inspeção 

Verificação in loco 

Nova inspeção in loco 

(Repetir a primeira 
etapa��

Verificar a realização ou não das 
medidas propostas 

Lançar no sistema a verificação das não 
conformidades + encerramento das 

mesmas 
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ANEXO II 

Tabela 1. Classificação de estabelecimento quanto ao volume produzido para a caracterização do risco 

associado ao volume de produção (RV) 

Área 
Volume produzido 

mensalmente 
Classificação do 
estabelecimento 

RV 

Carne (Kg) 
Até 1.000 P 1 

1.001 - 3.000 M 2 

Acima de 3.000 G 3 

Leite (Kg ou 
L) 

Até 500 P 1 

501 - 1.000 M 2 

Acima de 1.000 G 3 

Mel  - P 1 

Ovos  -  P 1 

Pescado (Kg) 
Até 500 P 1 

501 – 1.000 M 2 

Acima de 1.000 G 3 
  

Tabela 2. Classificação das categorias de produtos para a caracterização do risco associado ao produto 

(RP): 

Área Categoria RP 
Carne Produtos com adição de inibidores 2 

Produtos compostos por diferentes categorias de produtos 
cárneos, acrescidos ou não de outros ingredientes 

3 

Produtos em natureza 2 

Produtos não submetidos a tratamento térmico 2 

Produtos processados termicamente - esterilização comercial 1 

Produtos submetidos a hidrólise 1 

Produtos submetidos a tratamento térmico 2 

Produtos submetidos a tratamento térmico - cocção 3 

Fracionamento de produtos cárneos inspecionados 2 
Leite Caseína 1 

Caseinato 1 

Farinha láctea 2 

Gordura anidra de leite (Butter Oil) 1 

Lactose 1 

Leitelho 2 

Manteiga 2 
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Mistura láctea 1 

Molho lácteo 3 

Permeado 1 

Petisco de queijo 3 

Produto lácteo concentrado 2 

Produto lácteo cru 2 

Produto lácteo em pó 2 

Produto lácteo esterilizado 2 

Produto lácteo fermentado 2 

Produto lácteo fundido 3 

Produto lácteo parcialmente desidratado 2 

Produto lácteo pasteurizado 3 

Produto lácteo proteico 2 

produto lácteo UHT 2 

Queijo maturado 2 

Queijo mofado 2 

Queijo não maturado  3 

Queijo ralado 2 

Queijo ultrafiltrado 3 

Ricota  3 

Fracionamento de produtos lácteos inspecionados 2 

Mel Mel e derivados 1 
Ovos Produtos submetidos a tratamento térmico - cocção 1 

Produtos submetidos a tratamento térmico - Pasteurização 2 

Produtos em natureza 1 

Produtos não submetidos a tratamento térmico 2 

Produtos submetidos a tratamento térmico - Desidratação 2 
Pescado Produtos com adição de inibidores 2 

Produtos compostos por diferentes categorias de produtos de 
pescado, acrescidos ou não de outros ingredientes 

4 

Produtos em natureza 4 

Produtos não submetidos a tratamento térmico 4 

Produtos submetidos a hidrólise 2 

Produtos processados termicamente - esterilização comercial 2 

Produtos submetidos a tratamento térmico 2 

Produtos submetidos a tratamento térmico - cocção 3 
 

Tabela 3. Caracterização do risco associado ao desempenho do estabelecimento quanto ao atendimento 

à legislação aplicável à inspeção (RD): 
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Condições para a caracterização do RD RD 

Média de 0 a 2 não conformidades nos ultimos 6 meses, 
1 Ausência de processo administrativo nos últimos 12 meses e 

Ausência de qualquer agravante 

Média de 0 a 2 não conformidades nos ultimos 6 meses, 
2 Presença de processo administrativo nos ultimos 12 meses ou 

De qualquer agravante 

Média de 2 a 5 não conformidades nos últimos 6 meses,  
2 Ausência de processo administrativo nos últimos 12 meses e 

Ausência de qualquer agravante 

Média de 2 a 5 não conformidades nos últimos 6 meses,  
3 Presença de processo administrativo nos ultimos 12 meses ou 

De qualquer agravante 

Média acima de 6 não conformidades nos últimos 6 meses, 
3 Ausência de processo administrativo nos últimos 12 meses e 

Ausência de qualquer agravante 

Média acima de 6 não conformidades nos últimos 6 meses, 
4 Presença de processo administrativo nos ultimos 12 meses ou 

De qualquer agravante 

* Obs. Cada agravante concomitante ou não com processo administrativo 
soma 1 ao RD, sendo máxima soma 4. 

 

Tabela 4. Frequência mínima de inspeção com base no Risco Estimado Associado ao Estabelecimento 

(R): 

R Estimativa de risco Frequência de inspeção 

1 Muito baixo Intervalo máximo de 180 dias 

2 Baixo Intervalo máximo de 120 dias 

3 Médio Intervalo máximo de 60 dias 

4 Alto Intervalo máximo de 30 dias 
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ANEXO III 

RELATÓRIO DE CÁLCULO DE RISCO ESTIMADO 

Santo Antônio da Patrulha, RS, ______ de ____________ de 20 ____ 

1 - IDENTIFICAÇÃO 
1.1. Razão social: ______________________________________________ SIM: _______ 
2 - RISCO ASSOCIADO AO VOLUME DE PRODUÇÃO (RV) 
(     ) Produção mensal média: ___________ RV: _______ 
(     ) Capacidade produtiva máxima: ____________ RV: _______ 
3 - RISCO ASSOCIADO AO PRODUTO (RP) 
3.1. Área: ____________   3.2. Categoria: __________________________    RP: _______ 
4. RISCO ASSOCIADO AO DESEMPENHO DO ESTABELECIMENTO (RD) 
4.1. Cálculo média das últimas NCs: 
_____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____      Média = ________ 
4.2. Possui processo administrativo nos últimos 12 meses?     (   ) Sim    (   ) Não 
4.3. Possui algum dos agravantes: 

4.3.1. Violações dos padrões de identidade e qualidade, microbiológicos, 
físico-químicos ou de limites de resíduos e contaminantes em produtos 
detectadas em análises oficiais? 

(   ) Sim             
(   ) Não 

4.3.2. Reclamações, denúncias e demandas formais de consumidores e 
comunicações de órgãos terceiros referentes a violações dos padrões de 
identidade e qualidade higiênico-sanitária dos produtos 

(   ) Sim             
(   ) Não 

4.3.3. Identificação de risco iminente à saúde pública, indícios de fraude, 
falsificação ou adulteração de produtos 

(  ) Sim                 
(  ) Não 

                                                                                                                            RD: _______ 
5. CÁLCULO DO RISCO ESTIMADO 

R= (RV + RP + 2xRD) / 4                                             R = _______  

6. RESULTADO DO RISCO ESTIMADO 
(   ) 1 - Muito baixo / Mínimo cada 90 dias 
(   ) 2 - Baixo / Mínimo cada 60 dias 
(   ) 3 - Médio / Mínimo cada 30 dias 
(   ) 4 - Alto / Mínimo cada 15 dias 

Assinatura e carimbo do(s) fiscal(is) responsável(is) pelo cálculo 
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ANEXO IV - RELATÓRIO DE SUPERVISÃO 

Parte I – Serviço de Inspeção Municipal 

 

 

2 - Inclusão e avaliação qualitativa dos mapas estatísticos  

Está sujeito a melhorias? C ( ) NC ( ) 

A. Identificação da supervisão 

Data:  Hora: 

Supervisor:  1)  

                    2)  

Objetivo da auditoria:  

B. Identificação do estabelecimento 

Nome:  SIM: 

CNPJ:  Inscrição Estadual:  

Classificação:  

Endereço:  

Município:  Santo Antônio da Patrulha/RS CEP: 95.500-000 

Fone:  E-mail:  

 

Responsável pelo estabelecimento:  

Cargo:  

Responsável técnico:  Registro de Classe:  

 

Capacidade máxima de produção: Capacidade utilizada: 

Turnos de trabalho: Número de funcionários em cada turno: 

 
Responsável (is) pela inspeção do estabelecimento: 

1) ___________________________________________________________________ 

2) ____________________________________________________________________ 

C. Avaliação das atividades de inspeção 

1- Atendimento a frequência de inspeções baseada no risco estimado associado ao estabelecimento e da frequência de 
verificação oficial de programas de autocontrole 

Está sujeito a melhorias? C ( ) NC ( ) 

Justificar a conclusão: 
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Justificar a conclusão: 
 

3 - Controles administrativos 

3.1- Manutenção dos arquivos 
organizado e de fácil localização 
dos documentos 

C ( ) NC ( ) Obs.: 

3.2- Documentos Cadastrais 
(completa e atualizada) 

C ( ) NC ( ) Obs.: 

3.3- Tempestividade no 
atendimento a demandas 

C ( ) NC ( ) Obs.: 

3.4- Uso de 
formulários/modelos oficiais 
para registro das 
verificações/atividades do SIM 

C ( ) NC ( ) Obs.: 

3.5- Está sujeito a melhorias? C ( ) NC ( ) Obs.: 
 

 

5 - Verificação Oficial (frequência e metodologias aplicadas) 

Existe incompatibilidade entre os achados da auditoria e registros 
fiscais? 

C ( ) NC ( ) 

Justificar a conclusão: 

6 - Ações fiscais (Eficácia) 

Existe incompatibilidade entre os achados da auditoria e os do fiscal 
responsável? 

C ( ) NC ( ) 

Justificar a conclusão: 
 

Observações: 
 

D. Conclusão 

(     ) Satisfatório 

Sujeito a melhorias (Marcar um ou mais controles): 

(     ) Verificação oficial 

(     ) Ação fiscal 

(     ) Outros  

 

 

 

 

4 - Análises laboratoriais. Atendimento as frequências estabelecidas e abrangência em todos tipos de produtos 

Está sujeito a melhorias? C ( ) NC ( ) 

Justificar a conclusão: 

_________________________ 

Supervisor 

(carimbo e assinatura) 

_________________________ 

Fiscal de referencia do 
estabelecimento 

(carimbo e assinatura) 
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RELATÓRIO DE SUPERVISÃO 

Parte II – Estabelecimento 

A. Dados da supervisão no sistema de gerenciamento 
Número de Inspeção:  

Data da inclusão:  Data de resposta pela empresa:  
 

B. Atendimento aos planos de ação   

O estabelecimento gerencia adequadamente prazos e ações previstos em planos de ação? C ( ) NC ( ) 

Justificar a conclusão: 
 

C. Achados da empresa, as descrições devem ser lançadas via sistema 
Elemento de controle Não detém controle Citar o número da NC  

1 Manutenção (incluindo iluminação, ventilação, águas 
residuais e calibração)   

2 Água de abastecimento 
  

3 Controle integrado de pragas 
  

4 Higiene industrial e operacional 
  

5 Higiene e hábitos higiênicos dos funcionários 
  

6 Procedimentos sanitários operacionais   

7 Controle da matéria-prima (inclusive aquelas destinadas ao 
aproveitamento condicional), ingrediente e de material de 
embalagem 

  

8 Controle de temperaturas   

9 Programa de Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle 
- APPCC 

  

10 Análises laboratoriais   

11 Controle de formulação de produtos   

12 Rastreabilidade e recolhimento   

13 Respaldo para certificação oficial   

14 Bem estar animal    

15 Identificação, remoção, segregação e destinação do material 
especificado de risco (MER). 

  
 

D. Conclusão 
(     ) O estabelecimento detém o controle de todos os processos avaliados. 

(     ) O estabelecimento não detém o controle dos seguintes processos avaliados 

Justificar a conclusão: 

 

_________________________ 

Supervisor 

_________________________ 

Fiscal de referência 

_________________________ 

Responsável legal estabelecimento 
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