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HISTÓRIA DA INSPEÇÃO
O início da Inspeção dos Produtos de Origem Animal no Brasil

Desde o descobrimento em
1500 até a formação das vilas
ou aglomerados urbanos não
existia fiscalização de alimentos

Período tipicamente rural

HISTÓRIA DA INSPEÇÃO
O início da Inspeção dos Produtos de Origem Animal no Brasil

Antes de 1808 – o controle
sanitário e comercial dos
alimentos seguia orientações de
Portugal,
exercido
pela
vigilância sanitária local em
produtos acabados

HISTÓRIA DA INSPEÇÃO
O início da mudança na Inspeção dos Produtos de Origem Animal no Brasil

1808 chegada da Família Real
Portuguesa ao Brasil

Surgimento da primeira legislação, o Regimento
de Fiscalização, na qual previa a condenação do
comércio de alimentos deteriorados, exercido
pelo Provedor Mor de Saúde da Corte.

HISTÓRIA DA INSPEÇÃO
Início da fiscalização dos Produtos de Origem Animal no Brasil
Em 1832, cria-se o Código de Postura Municipal de Proteção a Saúde da População,
baseado na legislação sanitária de Portugal.
Essa legislação determinava que comida sólido ou líquida considerada corrompida
(estragada) e falsificada deveria ser apreendida, lançada ao mar ou enterrada, de forma a
impedir seu consumo, e ainda da previsão de multa.

HISTÓRIA DA INSPEÇÃO
Início da fiscalização dos Produtos de Origem Animal no Brasil
Em 1860, D. Pedro II cria a Secretaria de Estado dos Negócios da Agricultura, Comércio e
Obras pelo Decreto 1.067, na qual a inspeção passa a ser feita também nos animais
vivos.

HISTÓRIA DA INSPEÇÃO
Início da fiscalização dos Produtos de Origem Animal no Brasil
Em 1906 o Presidente da República Afonso Pena promulga a Lei 1.060 que transforma
a Secretaria de Estado dos Negócios da Agricultura, Comércio e Obras na Diretoria
de Indústria Animal

Fiscalização dos laticínios

Fiscalização dos matadouro

HISTÓRIA DA INSPEÇÃO
Oficialização da fiscalização dos Produtos de Origem Animal no
Brasil
Em 1910 cria-se o Serviço de Veterinária para fiscalização do comércio nacional e
internacional de animais e produtos de origem animal (na fronteira e portos) pelo
Decreto 8.331.

HISTÓRIA DA INSPEÇÃO
Oficialização da fiscalização dos Produtos de Origem Animal no Brasil

Em 1915 cria-se o Serviço de Inspeção Industrial Pastoril – S.I.P, pelo Decreto
11.460, executado pela Diretoria do Serviço de Veterinária.
Aprovação do Regulamento de Inspeção de Fábricas e Produtos Alimentares pelo
Decreto 11.462, com 23 Artigos, estabelecendo regras básicas para a inspeção
sanitária:
a) Inspeção ante e post mortem, prevendo a incineração das carcaças e resíduos;
b) Certificado de Salubridade (Sanidade); e
c) O selo de inspeção do S.I.P

HISTÓRIA DA INSPEÇÃO
Fiscalização dos Produtos de Origem Animal no Brasil
Em 1921 transforma-se o Serviço de Inspeção Industrial Pastoril – S.I.P, no SIPOA
e posteriormente no Ministério da Agricultura – MAPA.

Em 1934 foi criado o DIPOA (Divisão de Inspeção de Produtos de Origem Animal) e a
sigla S.I.P. foi transformada em S.I.F (Serviço de Inspeção Federal).

O DIPOA passou a normatizar a inspeção de ovos, mel e Carnes enlatadas.

HISTÓRIA DA INSPEÇÃO
Em 1950, início da era industrial:
Aprova-se a Lei Federal nº 1.283 de 18 de dezembro de 1950
Dispõe sobre a inspeção industrial e sanitária dos produtos de origem animal
Art 3º A fiscalização, de que trata esta lei, far-se-á:
a) nos estabelecimentos industriais adequadas para a matança de animais;
b) nos entrepostos de recebimento e distribuição do pescado;
c) nas usinas de beneficiamento do leite, nas fábricas de laticínios e seus
derivados;
d) nos entrepostos de ovos e nas fábricas de produtos derivados;
e) nos entrepostos que, de modo geral, recebam, manipulem, armazenem,
conservem ou acondicionem produtos de origem animal;
f) nas propriedades rurais;

.

COMPETÊNCIA DOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO

Lei Federal nº 1.283 de 18 de dezembro de 1950

Art. 4º São competentes para realizar a fiscalização de que trata esta Lei:
a) o MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, nos estabelecimentos mencionados nas alíneas a, b, c, d, e, e
do art. 3º, que façam COMÉRCIO INTERESTADUAL OU INTERNACIONAL;

f,

b) as SECRETARIAS DE AGRICULTURA DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITÓRIOS, nos estabelecimentos de que trata a alínea anterior que trata a alínea anterior que façam
COMÉRCIO INTERMUNICIPAL E MUNICIPAL;

c) os ÓRGÃOS DE SAÚDE PÚBLICA DOS ESTADOS, do Distrito Federal e dos Territórios, nos

estabelecimentos de que trata a alínea g do mesmo art. 3º (casas atacadistas e nos
estabelecimentos varejistas)

HISTÓRIA DA INSPEÇÃO
Em 1952, regulamentação pelo Decreto Federal nº 30.691 (RIISPOA)
REGULAMENTO DE INSPEÇÃO INDUSTRIAL E SANITÁRIA DE PRODUTOS DE
ORIGEM ANIMAL – RIISPOA
É o marco da inspeção industrial e sanitária
dos produtos de origem animal no Brasil,
contendo 952 artigos.
Passou a ser utilizado no Sul e Sudeste

.

Fiscalização dos Produtos de Origem Animal no Brasil

Em 1971, o Decreto Federal nº 69.502 estabelece que:
▪ O Ministério da Agricultura tem a competência para inspecionar, registrar e padronizar
os produtos de origem animal e vegetal;
▪ O Ministério da Saúde para fiscalizar os estabelecimentos no comércio varejista.

Federalização da inspeção pela Lei 5.760, apenas o Governo Federal poderia executar a
fiscalização a inspeção industrial e sanitária dos produtos de origem animal; e

Fiscalização dos Produtos de Origem Animal no Brasil

Em 1975, Lei Federal nº 6.275 permite a retomada das inspeções pelos estados e
municípios por meio de convênio com MAPA:

Fiscalização dos Produtos de Origem Animal no Brasil

Em 1988, Nova Constituição Federal:
▪ A criação do Sistema Único de Saúde (SUS), com competência para fiscalizar e
inspecionar alimentos e bebidas, reacendendo o conflito com MAPA.

Fiscalização dos Produtos de Origem Animal no Brasil
Lei Federal nº 7.889 de 23 de novembro de 1989 – Descentralização
Art. 4º São competentes para realizar a fiscalização de que trata esta Lei:
a) o MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, nos estabelecimentos mencionados nas alíneas a, b, c, d, e, e f, do art.
3º, que façam COMÉRCIO INTERESTADUAL OU INTERNACIONAL;

b) as SECRETARIAS DE AGRICULTURA DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS,
nos estabelecimentos de que trata a alínea anterior que trata a alínea anterior que façam COMÉRCIO
INTERMUNICIPAL;
c) as SECRETARIAS OU DEPARTAMENTOS DE AGRICULTURA DOS MUNICÍPIOS, nos estabelecimentos
de que trata a alínea “a” desde artigo que façam apenas COMÉRCIO MUNICIPAL;

d) os ÓRGÃOS DE SAÚDE PÚBLICA DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS,
nos estabelecimentos de que trata a alínea g do mesmo art. 3º. (Comércio varejista e atacadistas)

Fiscalização dos Produtos de Origem Animal no Brasil
Lei Federal nº 7.889 de 23 de novembro de 1989 – Descentralização

Art. 7º nenhum estabelecimento industrial ou entreposto de produtos de origem animal
poderá funcionar no país, sem que esteja previamente registrado no órgão competente
para a fiscalização da sua atividade, na forma do art. 4º.

CRIAÇÃO DO SISTEMA UNIFICADO DE ATENÇÃO À SANIDADE
AGROPECUÁRIA – SUASA 1998

O Sistema Unificado de Atenção a Sanidade Agropecuária (SUASA) foi criado pela Lei
Federal nº 9.712 de 20 de fevereiro de 1998. Trata-se de um sistema que tem por objetivo
a integração dos entes federativos para atuarem dentro de suas competências no controle
de atividades de saúde, sanidade, inspeção, fiscalização, educação, vigilância de animais,
vegetais, insumos, produtos e subprodutos de origem animal e vegetal
Decreto Federal nº 5.741 de 30 de março de 2006, Regulamenta os arts. 27-A, 28-A e 29-A
da Lei no 8.171, de 17 de janeiro de 1991, organiza o Sistema Unificado de Atenção à
Sanidade Agropecuária - SUASA, e dá outras providências
Coordenado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA

DEFESA AGROPECUÁRIA
INSPEÇÃO DE P.O.A

INSPEÇÃO DE P.O.V

VIGILÂNCIA SANITÁRIA

CRIAÇÃO DO SISTEMA BRASILEIRO DE INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM
ANIMAL – SISBI-POA

O Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal (SISBI-POA) é integrante
do SUASA, tem por objetivo harmonizar e padronizar os procedimentos de inspeção e
fiscalização dos produtos de origem animal em todo o país pela integração dos três entes
federativos. A sua regulamentação ocorreu pelo Decreto Federal nº 5.741 de 30 de março
2006.

Coordenado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA

LIMITES DE COMERCIALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL
CONFORME LEI FEDERAL Nº 5.741/2006

SIF

SIE

SIM

SISBI

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 29 DE 23 DE ABRIL DE 2020-B
CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS

Município 01 RN
SIM

Município 02 RN
SIM

Equipe de fiscalização, veículo,
instalações, entre outros

Município 03 RN
SIM

Município 04 RN
SIM

Município 01 PB
SIM

LEI FEDERAL Nº 5.741 DE 30 DE MARÇO DE 2006

Autocontrole na Produção de Produtos de Origem Animal no Brasil

Programa de Autocontrole
Conceito - nova forma de inspeção e fiscalização dos produtos de origem animal,
implantada pelo Ministério da Agricultura (MAPA), a princípio para atendimento ao
comércio internacional.
Princípios – redução dos perigos biológicos, físicos e químicos na fabricação e
elaboração dos produtos de origem animal.

Autocontrole na Produção de Produtos de Origem Animal no Brasil

Programa de Autocontrole

Sistema recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) desde 1985.

Adotado pelo MAPA a partir de 1998, tomando por base a Portaria nº 368 de 1997
(BPF) e a Portaria nº 46 de 1998 sobre APPCC.

Os Autocontroles foi determinado pela Circular nº 175 de 2005, na qual a indústria
inspeciona seus produtos, utilizando um novo sistema composto por BPF, PPHO e
APPCC.

Autocontrole na Produção de Produtos de Origem Animal no Brasil

Programa de Autocontrole
Os Autocontroles foram determinados pela Circular nº 175 de 2005, na qual a indústria
inspeciona seus produtos, utilizando um novo sistema com base no PPHO, BPF e
APPCC.
Divididos em 4 categorias:
a)
b)
c)
d)

Matéria-prima;
Instalações/equipamentos;
Pessoal; e
Metodologia de Produção.

Distribuídos em ELEMENTOS
registro e verificação.

DE INSPEÇÃO direcionados para monitoramento,

Autocontrole na Produção de Produtos de Origem Animal no Brasil

Programa de Autocontrole
•

A elaboração, implementação e o monitoramento do programa de autocontrole é
da competência do setor de Controle de Qualidade da empresa, na qual a
responsabilidade e coordenação deverá ser do responsável técnico.

•

O monitoramento e registro são realizados por auxiliares do controle de qualidade
devidamente treinados.

•

A verificação deverá ser realizada pelo responsável técnico.

•

A auditoria pelo serviço de inspeção oficial.

Autocontrole X Boas Práticas de Fabricação
Manual de Boas Práticas de Fabricação (BPF) básico:
▪ Higiene Pessoal;
▪ Higiene de Instalações, Equipamentos e Utensílios;
▪ Prevenção de Contaminação na Manipulação;

▪ Controle de Pragas;
▪ Qualidade da Água;
▪ Coleta e destinação de Resíduos.

Autocontrole X Boas Práticas de Fabricação
Manual de Boas Práticas de Fabricação (BPF) básico:
▪ Higiene Pessoal:
a) Lavagem das mãos; tomar banho; bigode aparado; fazer barba, uniforme limpo; não uso
de adornos, calçado fechado, etc.

▪ Prevenção de Contaminação na Manipulação:
a) Controle de ferimento nas mãos; tossir, não fumar; atestado de saúde dos
manipuladores (ASO).

▪ Controle de Pragas:
a) Ações preventivas – barreira física e higienização adequada;
b) Ações corretivas – armadilhas; controle químico

Autocontrole X Boas Práticas de Fabricação
Manual de Boas Práticas de Fabricação (BPF) básico:

▪ Qualidade da Água:
a) Higienização dos reservatórios; análise semestral da água de consumo (físico-química:
pH, turbidez, cloro residual livre e microbiológica)

▪ Coleta e destinação de Resíduos.
a) Coletores com tampa acionada por pedal e estocagem dos resíduos em local adequado.

▪ Estocagem dos produtos e condições de transporte:
a) Limpeza e estado de conservação, compartimento de carga isolado fisicamente do
condutor, temperatura adequada.

Autocontrole na Produção de Produtos de Origem Animal no Brasil

Programa de Autocontrole

O sistema de Autocontrole foi determinado pelas Circulares nº 175 e 176 de 2005 do
DIPOA/CGPE, na qual a indústria inspeciona seus produtos, utilizando uma nova
sistemática baseada no BPF, PPHO e APPCC.
Estabelece procedimentos de monitoramento e verificação agrupados em 4 categorias:

Matéria-prima, instalações/equipamentos, pessoal e método de produção.

Programa de Autocontrole
Elementos de Inspeção (conforme circular n 175 e 176 de 2005 – MAPA):

1- Manutenção das Instalações e Equipamentos;
2- Vestiários e Sanitários;
3- Iluminação;
4- Ventilação;
5- Água de abastecimento;
6- Águas residuais;
7- Controle Integrado de Pragas;
8- Limpeza e Sanitização (PPHO);

9- Higiene, hábitos Higiênico e Saúde dos Colaboradores;

Programa de Autocontrole
Elementos de Inspeção (conforme circular n 175 e 176 de 2005 – MAPA):

10- Procedimentos Sanitários Operacionais;
11- Controle de Matéria-prima, ingrediente e materiais de embalagem;
12- Controle de Temperatura;

13- Calibração e aferição de instrumentos;
14- Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle – APPCC;
15- Testes Microbiológicos (contagem de mesófilos, coliformes totais, E. coli, Salmonella spp
e Listeria spp);
16- Certificação dos produtos exportados.

OBJETIVOS DO SISBI-POA
•

Padronizar os procedimentos de inspeção e fiscalização.

•

A adesão ocorre entre os entes federativos e é voluntária.

•

O Ministério da Agricultura é o responsável pela concessão, mediante comprovação de
equivalência dos serviços estaduais e municipais com o Serviço de Inspeção Federal –
MAPA.

•

A concessão ao Estado do Rio Grande do Norte ocorreu mediante Portaria nº 55 de 09
de março de 2020.

Certificado de Adesão do SEIPOA/IDARN
ao SISBI-POA

Programa de Autocontrole para estabelecimentos aderidos ao SISBI-POA
Portaria Estadual nº 06 de 05 de março de 2020
(equivalência do Serviço de Inspeção Estadual)

1- Manutenção das Instalações e Equipamentos;
2- Vestiários e Sanitários;
3- Iluminação;
4- Ventilação;
5- Água de abastecimento;
6- Águas residuais;
7- Controle Integrado de Pragas;
8- Limpeza e Sanitização (PPHO);
9- Higiene, hábitos Higiênico e Saúde dos Colaboradores;
10- Procedimentos Sanitários Operacionais;
11- Controle de Matéria-prima, ingrediente e materiais de embalagem;
12- Controle de Temperatura;
13- Calibração e aferição de instrumentos;
14- Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle – APPCC;
15- Testes Microbiológicos (contagem de mesófilos, coliformes totais, E. coli, Salmonella spp e
Listeria spp);
16- Certificação dos produtos exportados;
17- Bem Estar Animal (abatedouro); e
18- Retirada do Material de Risco Específico (MER).

Prazo para implementação de 180 dias, observado o volume de produção.

Programa de Autocontrole para estabelecimentos aderidos ao SISBI-POA
Portaria Estadual nº 06 de 05 de março de 2020
1- Manutenção das Instalações e Equipamentos (Manutenção Preventiva e Corretiva):
Manutenção Preventiva – prevista sua execução em cronograma, estabelecida se: anual,
semestral, semanal ou diário; e
b) Manutenção Corretiva – execução para sanar o problema.
a)

1.1- Manutenção das instalações: paredes, piso, teto, portas, janelas, etc.

1.2- Manutenção dos equipamentos: estado de conservação, adequados a finalidade, conformação
permite acúmulo de sujidades e possíveis contaminações, etc.

2- Vestiários/Sanitários/Barreira Sanitária:
a) Sanitários/Vestiários - separados da produção, vasos com tampa, descarga, lixeiras com tampa e
acionamento por pedal, e armários para guarda de objetos;
b) Barreira Sanitária – pia, torneira com fechamento automático,
3- Iluminação:
a) Iluminação adequada, lâmpadas protegidas, ausência de lâmpadas queimadas.
4- Ventilação;
a) Controle de odores e condensação de câmara fria.

Programa de Autocontrole para estabelecimentos aderidos ao SISBI-POA
Portaria Estadual nº 06 de 05 de março de 2020
5- Água de abastecimento:
a) Pontos de coleta para análise, controle diário da cloração (pH e Teor de cloro livre em água não
tratada);
b) Lavagem do reservatório a cada 6 meses; e
c) Análise físico-química a cada 6 meses.
6- Águas residuais:
a) Ralos sifonados, piso com declividade adequada e não cruzamento da água da produção e dos
banheiros.
7- Controle Integrado de Pragas;
a) Barreiras físicas, janelas ou aberturas teladas e higienização adequada.
b) Controle de Roedores e vetores (próprio ou terceirizado)

8- Limpeza e Sanitização (PPHO);
a) Higienização pré-operacional e operacional;
b) Instruções de Trabalho (IT)
c) Registro em planilha (data, hora, superfície ou equipamento, assinatura do monitor)

Programa de Autocontrole para estabelecimentos aderidos ao SISBI-POA
Portaria Estadual nº 06 de 05 de março de 2020
8- Limpeza e Sanitização (PPHO);
a) Higienização pré-operacional e operacional;
b) Instruções de Trabalho (IT)
c) Registro em planilha (data, hora, superfície ou equipamento, assinatura do monitor)

Programa de Autocontrole para estabelecimentos aderidos ao SISBI-POA
Portaria Estadual nº 06 de 05 de março de 2020
9- Higiene, hábitos Higiênico e Saúde dos Colaboradores:
a) Lavagem das mãos, uso de luvas, touca, máscara, restrição de movimentação entre área suja e
limpa, troca de uniformes, controle visual de lesões e infecções, atestado de saúde ocupacional
10- Procedimentos Sanitários Operacionais:
a) Recebimento de matéria-prima (temperatura, condições de transporte);
b) Estocagem da matéria-prima (condições de estocagem, temperatura);
c) Higienização adequada dos equipamentos;
d) Utilização de produtos de limpeza com diluição correta e aprovados.
11- Controle de Matéria-prima, ingrediente e materiais de embalagem:
a) Origem da matéria-prima (somente com inspeção);
b) Ingredientes/condimentos aprovados (livres de contaminação e adequadamente fechadas);
c) Embalagens adequadas e aprovadas (primária e secundária separadas).
12- Controle de Temperatura:
a) Registro diário (no mínimo 2xdia)
13- Calibração e aferição de instrumentos:
a) Aferição de termômetros e balanças (terceirizado)

Programa de Autocontrole para estabelecimentos aderidos ao SISBI-POA
Portaria Estadual nº 06 de 20 de fevereiro de 2020
14- Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle – APPCC:
a) Definição dos Pontos de Controle (PC) e dos Pontos Críticos de Controle (PCC);
b) Estabelecer Limites Críticos de Controle;
c) Estabelecer Medidas Corretivas.

Programa de Autocontrole para estabelecimentos aderidos ao SISBI-POA
Portaria Estadual nº 06 de 20 de fevereiro de 2020
14- Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle – APPCC:
a) Definição dos Pontos de Controle (PC) e dos Pontos Críticos de Controle (PCC);
b) Estabelecer Limites Críticos de Controle;
c) Estabelecer Medidas Corretivas.

Programa de Autocontrole para estabelecimentos aderidos ao SISBI-POA
Portaria Estadual nº 06 de 20 de fevereiro de 2020

15- Testes Microbiológicos (contagem de mesófilos, coliformes totais, E. coli, Salmonella spp
e Listeria spp):
a)
b)

Definir quais agentes serão pesquisados;
O intervalo de análises de cada produto;

Programa de Autocontrole para estabelecimentos aderidos ao SISBI-POA
Portaria Estadual nº 06 de 05 de março de 2020
16- Certificação dos produtos expedidos e Rastreabilidade;
a) Rotulagem (RG do produto);
b) Capacidade de realizar recolhimento, a partir da formação de cada lote;
c) Responsáveis pelo recolhimento.

17- Bem Estar Animal (abatedouro); e
a) Condições de recebimento e permanência dos animais e os métodos de condução até o momento
do abate.
18- Retirada do Material de Risco Específico – MER (abatedouro):
a) Obrigatório a remoção, segregação e inutilização de: encéfalo, medula espinhal, amígdalas, íleo e
olhos.

Programa de Autocontrole para estabelecimentos sem adesão ao SISBI-POA
Portaria Estadual nº 22 de 09 de julho de 2021 (Base art. 74 do Decreto 9.013)
2- Elementos de Controle:

1- Manutenção das Instalações, Equipamentos, Calibração e Aferição;
2- Ventilação e Iluminação;
3- Água de Abastecimento e Residuais;
4- Higiene Industrial e Operacional (PPHO);
5- Hábitos Higiênicos e Saúde dos Funcionários;
6- Procedimentos Sanitários Operacionais (PSO);
7- Controle Integrado de Pragas;
8- Controle de Matéria-prima, ingrediente e materiais de embalagem;
9- Controle de Temperatura;
10- Controle de Formulação e Combate à Fraude;
11- Análise Laboratorial;
12- Rastreabilidade e Recolhimento;
13- Bem Estar Animal (abatedouro); e
14- Retirada do Material de Risco Específico (MER).
Os Elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11 terão prazo de 180 dias para implementação ,
observado o volume de produção.
Os elementos 10, 12, 13 e 14 até 12 meses.

Programa de Autocontrole para estabelecimentos sem adesão ao SISBI-POA
Portaria Estadual nº 22 de 09 de julho de 2021 (Base art. 74 do Decreto 9.013)
Dispõe sobre a obrigatoriedade de implantação e implementação dos programas de
autocontrole nos estabelecimentos registrados no SEIPOA/IDIARN:
1- O Programa de Autocontrole deve comtemplar:
a) Capa- Identificação da empresa;

b) Organograma da empresa;
c) Identificação da equipe de Qualidade e funções;
d) Relação dos produtos com registro no SEIPOA/IDIARN; e
e) Descrição dos Elementos de Controle.

Programa de Autocontrole para estabelecimentos sem adesão ao SISBI-POA
Portaria Estadual nº 22 de 09 de julho de 2021 (Base art. 74 do Decreto 9.013)
1- O Programa de Autocontrole deve comtemplar:

Programa de Autocontrole para estabelecimentos sem adesão ao SISBI-POA
Portaria Estadual nº 22 de 09 de julho de 2021 (Base art. 74 do Decreto 9.013)
1- Cada Elemento de Controle deve comtemplar:

Programa de Autocontrole para estabelecimentos sem adesão ao SISBI-POA
Portaria Estadual nº 22 de 09 de julho de 2021 (Base art. 74 do Decreto 9.013)
1- Cada Elemento de Controle deve comtemplar:

Programa de Autocontrole para estabelecimentos sem adesão ao SISBI-POA
Portaria Estadual nº 22 de 09 de julho de 2021 (Base art. 74 do Decreto 9.013)
1- Cada Elemento de Controle deve comtemplar:

Programa de Autocontrole para estabelecimentos sem adesão ao SISBI-POA
Portaria Estadual nº 22 de 09 de julho de 2021 (Base art. 74 do Decreto 9.013)
1- Verificação:

Programa de Autocontrole para estabelecimentos sem adesão ao SISBI-POA
Portaria Estadual nº 22 de 09 de julho de 2021 (Base art. 74 do Decreto 9.013)
1- Verificação do serviço de inspeção oficial:

Programa de Autocontrole para estabelecimentos sem adesão ao SISBI-POA
Portaria Estadual nº 22 de 09 de julho de 2021 (Base art. 74 do Decreto 9.013)
1- identificação das não conformidades do serviço de inspeção oficial:

Programa de Autocontrole para estabelecimentos sem adesão ao SISBI-POA
Portaria Estadual nº 22 de 09 de julho de 2021 (Base art. 74 do Decreto 9.013)
1- identificação das não conformidades do serviço de inspeção oficial:

Programa de Autocontrole para estabelecimentos sem adesão ao SISBI-POA
Portaria Estadual nº 22 de 09 de julho de 2021 (Base art. 74 do Decreto 9.013)
1- identificação das não conformidades do serviço de inspeção oficial:

Programa de Autocontrole para estabelecimentos sem adesão ao SISBI-POA
Portaria Estadual nº 22 de 09 de julho de 2021 (Base art. 74 do Decreto 9.013)
1- Plano de Ação elaborado pela empresa para o serviço de inspeção oficial:

A vida é uma longa estrada em que somos alunos e mestres. Todos os
dias somos alunos, mas só em poucos momentos é que somos mestres.
(autor desconhecido).

Obrigado!

Serviço de Inspeção Estadual - SEIPOA/RN
José Roberto Ferreira Pinheiro
Fiscal Estadual Agropecuário - IDIARN
Fone: (84) 3232-8035 – Natal/RN

