CARTILHA DE ORIENTAÇÃO PARA REGISTRO
DE ESTABELECIMENTOS NO SERVIÇO DE
INSPEÇÃO ESTADUAL (S.I.E.)

ESTADO DE RORAIMA
MARIA SUELY SILVA CAMPOS
Governadora

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO DE RORAIMA – ADERR
MÉD. VET. GELB PLATÃO PEREIRA LIMA
Presidente

DIRETORIA DE DEFESA E INSPEÇÃO ANIMAL – DDA
MÉD. VET. VICENTE DE PAULA VASCONCELOS BARRETO

GERÊNCIA DE INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL – GPOA
MED. VET. INGRYD KATHRYN MOTA CORRÊA DE MELO

2

I – PROCEDIMENTOS PARA APROVAÇÃO PRÉVIA DO TERRENO
1. A solicitação é feita, mediante requerimento em duas vias (Anexo I) protocolado e dirigida ao (a)
Presidente, no qual deverá conter as seguintes informações:
Ø Identificação do requerente (proprietário ou representante legal);
Ø Localização do terreno;
Ø Finalidade do empreendimento;
Ø Planta do Terreno, Alvará de Obra da Prefeitura Local, Licença de Instalação ou Operação
(Licença prévia ambiental, expedida pelo órgão competente).
II – PROCEDIMENTOS PARA APROVAÇÃO DO PROJETO DE ESTABELECIMENTO
PARA INGRESSO NO S.I.E.
1. A solicitação é feita, mediante requerimento em duas vias (Anexo II) protocolado e dirigido ao
(a) Presidente, no qual deverá conter as seguintes informações atualizadas (1 cópia de cada):
I – registro no CNPJ ou CPF e inscrição na Secretaria de Estado da Fazenda, como produtor rural,
micro-empreendedor individual ou microempresa;
II – documento de inscrição no conselho de classe competente, com anotação do responsável técnico;
III – documento que comprove as condições de micro-empreendedor individual ou agricultor familiar,
expedida pelo órgão competente;
IV – documentos de identificação pessoal ou de constituição jurídica;
V – carteira de saúde do (s) manipulador (es) de alimentos emitida por instituição habilitada;
VI – exame da água de abastecimento, cujas características devem se enquadrar no padrão físicoquímico e microbiológico conforme Legislação Vigente;
VII – licenciamento ambiental expedido por órgão competente;
VIII – planta baixa e/ou croqui do estabelecimento e memorial descritivo da área de processamento (
planta de situação, localização e orientação das instalações e equipamentos);
IX – registro de rótulo conforme art. 43 do Decreto Estadual Nº 16.374-E, de 20/11/13;
X – implantação de “BPF”;
XI - atestado de Vacinação do Rebanho contra Febre Aftosa (Indústrias de Laticínios);
XII – exame de Brucelose dos Animais Fornecedores de Leite (Indústrias de Laticínios).
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OBS: No caso de Indústrias de Laticínios, apresentar a relação dos fornecedores de leite, com o
Atestado de Vacinação contra Febre Aftosa e Exame de Brucelose dos Animais. No mínimo o
exame de Brucelose deverá ser realizado duas (2) vezes por ano.

2. Memorial Econômico-Sanitário de acordo com os modelos (Anexos III) com informações
aplicáveis a cada área de atividade, e assinada pelo Responsável Técnico (Médico Veterinário).
3. Termo de Compromisso (Anexo IV) devidamente preenchido e assinado.
4. Requerimento solicitando número de registro junto ao Serviço de Inspeção Estadual (Anexo
V).
5. Requerimento em duas vias (Anexo VI) protocolado e dirigido ao (a) Presidente, no qual
deverá conter a solicitação para apreciação dos rótulos dos produtos que serão comercializados.

ANEXO I
REQUERIMENTO PARA APROVAÇÃO PRÉVIA DO TERRENO
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Sr.(a) Presidente da Agência de Defesa Agropecuária do Estado de Roraima – ADERR, eu,
________________________________________,

representando

a

empresa

________________________________________, Inscrição Estadual sob Nº _________________,
CNPJ/CPF sob Nº ____________________________, vem, mui respeitosamente por meio deste,
requerer a V. Sa. se digne a autorizar o setor competente desta Agência, vistoriar o terreno, no
Município

de

__________________________,

neste

Estado

de

Roraima,

localizado

a_______________________________________________________________________________
____________________, com a finalidade de construir __________________________, visando
cumprir a primeira etapa do processo de obtenção do S.I.E.
Para tanto, anexo documentos necessários.
Nestes termos. Pede deferimento.

Assinatura e Carimbo do Requerente

Local e data
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ANEXO II
REQUERIMENTO PARA APROVAÇÃO DO PROJETO DE ESTABELECIMENTOS
PARA INGRESSO NO S.I.E.

Sr.(a) Presidente da Agência de Defesa Agropecuária do Estado de Roraima - ADERR, eu,
________________________________________,
_______________________________________,

representando
localizada

no

a

empresa

Município

de

__________________________, neste Estado de Roraima, Inscrição Estadual sob Nº
_________________,

CNPJ/CPF

sob

Nº

____________________________,

vem,

mui

respeitosamente por meio deste, requerer a V. Sa. se digne a autorizar o setor competente desta
Agência, a fim de aprovação prévia das plantas/croqui e memoriais descritivos de construção e
econômico-sanitário, em anexo, visando o registro do mesmo nesse órgão.
Para tanto, anexo plantas/croqui e demais documentos necessários.
Nestes termos. Pede deferimento

Assinatura e Carimbo do Requerente

Local e data

6

ANEXO III
MEMORIAL ECONÔMICO – SANITÁRIO DO ESTABELECIMENTO
1. Nome da firma, do proprietário ou do arrendatário;
2. Denominação do estabelecimento (Nome Fantasia, se existir);
3. Localização do estabelecimento;
4. Classificação do estabelecimento;
5. Capacidade máxima do estabelecimento (De abate, de beneficiamento, de industrialização dos
diferentes produtos);
6. Produtos que pretende fabricar;
7. Fluxograma de produção de cada produto;
8. Procedência da matéria-prima;
9. Mercados de consumo;
10. Número aproximado de empregados (mulheres e homens);
11. Equipamentos e aparelhos a serem instalados e meios de transporte a serem empregados;
12. Água de abastecimento:
Ø Procedência e volume de vazão;
Ø Processo de captação;
Ø Sistema de tratamento;
Ø Depósitos e suas capacidades;
Ø Distribuição.
13. Destino dado às águas servidas, esgotos, meios empregados para depuração das águas servidas
antes de lançadas nos esgotos, rios, riachos, etc.
14. Ventilação e iluminação (natural e artificial) nas diversas dependências;
15. Separação entre as dependências de elaboração dos produtos comestíveis dos não comestíveis;
16. Telas à prova de insetos nas janelas e molas de vai-e-vem nas portas das dependências de
elaboração e dos depósitos de produtos comestíveis; cortinas de ar nas portas e em outras
aberturas;
17. Natureza do piso, material de impermeabilização das paredes;
18. Teto das salas de elaboração dos produtos comestíveis;
19. Laboratório de controle;
20. Natureza e/ou revestimento das mesas e equipamentos;
21. Dependências para elaboração de subprodutos não comestíveis; localização, instalações e
equipamentos;
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22. Informações sobre vestuário, sanitários e refeitório para funcionários;
23. Indicação de existência nas proximidades, de curtumes, fábrica de produtos orgânicos e outros
estabelecimentos industriais que por sua natureza produzam mau cheiro;
24. Instalações frigoríficas, capacidade das câmaras, sistema de refrigeração e capacidade dos
compressores, máquinas, aparelhos e equipamentos);
25. Sede da Inspeção Estadual;
26. Atestado de Vacinação do Rebanho contra Febre Aftosa;
27. Exame de Brucelose (duas) vezes por ano, dos Animais e vacinação das fêmeas entre 3 (três) a
8 (oito) meses.
OBS: Caso haja introdução de novos animais na propriedade, trazer os documentos dos itens 26 e
27.

Assinatura do Responsável Legal da Firma

Assinatura do Responsável Técnico

Local e data
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ANEXO IV
TERMO DE COMPROMISSO

Que faz o estabelecimento/produtor ____________________________________________
com sede em ___________________________________, Município de ______________, Estado de
Roraima, perante ao Serviço de Inspeção Estadual (S.I.E.), concorda em acatar as exigências contidas
na Lei Estadual Nº 870, de 29 de novembro de 2012, Decreto Nº 16.374-E, de 20 de novembro de
2013

e no Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal

“RIISPOA”, de acordo com o Decreto N° 30.691, de 29 de março de 1952, alterado pelo Decreto N°
2.244, de 04 de junho de 1997, sem prejuízos de outros que venham a ser determinados.
Ficando ainda ciente, que quaisquer obras só poderão concretizar-se após a aprovação prévia
do projeto pela Gerência de Inspeção de Produtos de Origem Animal (GPOA).

Assinatura do Diretor ou Presidente da Firma

Local e data
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ANEXO V
REQUERIMENTO SOLICITANDO NÚMERO DE REGISTRO JUNTO AO SERVIÇO DE
INSPEÇÃO ESTADUAL

Sr. (a) Presidente da Agência de Defesa Agropecuária do Estado de Roraima - ADERR, eu,
representando

o

estabelecimento

__________________________,

que

se

localiza

a

__________________________________________________, vem mui respeitosamente requerer
de V. Sa. que se digne em autorizar a vistoria do estabelecimento para fins de obtenção do S.I.E.
Para tanto, anexo termo de conclusão da obra emitido pela empresa responsável pela
construção e demais documentos necessários.
Nestes termos. Pede deferimento.

Assinatura e Carimbo do Requerente

Local e data

10

ANEXO VI
REQUERIMENTO PARA APRECIAÇÃO DOS RÓTULOS DOS PRODUTOS QUE
SERÃO COMERCIALIZADOS

Sr.(a) Presidente da Agência de Defesa Agropecuária do Estado de Roraima - ADERR, eu,
________________________________________,
_______________________________________,

representando
localizada

no

a

empresa

Município

de

__________________________, neste Estado de Roraima, Inscrição Estadual sob Nº
_________________,

CNPJ/CPF

sob

Nº

____________________________,

vem,

mui

respeitosamente por meio deste, requerer a V. Sa. se digne a autorizar o setor competente desta
Agência, a fim de apreciação do (s) rótulo (s), em anexo, visando o registro do (s) mesmo (s) nesse
órgão.
Para tanto, anexo o (s) rótulo (s).
Nestes termos. Pede deferimento

Assinatura e Carimbo do Requerente

Local e data

11

