ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA
ORDEM DE SERVIÇO Nº 007/2021
Define o programa das inspeções e
verificações sanitárias de autocontrole,
supervisões e modelos de formulários do
S.I.M. – Serviço de Inspeção Municipal

PAULO JOSÉ SILVEIRA CORREA, Prefeito Municipal de Glorinha, no uso
de suas atribuições legais,
DETERMINA:

Estabelecer o programa das inspeções, verificações dos elementos de
Autocontrole e supervisões realizadas pelo serviço de Inspeção Municipal.
Estabelecer na forma de ANEXO I, o modelo de relatório de supervisão a ser
utilizado no âmbito do Serviço de Inspeção Municipal e no âmbito dos
estabelecimentos registrados no SIM/SISBI.
Estabelecer na forma de ANEXO II, os modelos de formulários de abate:


Modelo A1 - PAPELETA DE COMUNICAÇÃO DE ABATE E DE

INSPEÇÃO ANTE-MORTEM (Frente) - Documento emitido pela Gerência de
Produção. Assim que todos os lotes tiverem chegado para o abate do dia seguinte,
a Direção da empresa deve enviar ao SIF este documento, com todas as
informações necessárias;


Modelo A1 - PAPELETA DE INSPEÇÃO ANTE-MORTEM (Verso) -

Documento oficial de emissão obrigatória. Documento da Inspeção Federal resultante
da Inspeção Ante-mortem e onde estabelece-se a sequência do abate;



Modelo 2 - FICHA DE CONTROLE DE CURRAL - Documento oficial de

emissão obrigatória. Neste documento constam os dados referentes aos lotes e em
quais currais foram alojados;



Modelo 3 - ESCALA DE ABATE - Documento emitido pela empresa para

oficializar ao SIM a sequência dos lotes a serem abatidos e deve ser comunicado no
dia anterior ao abate.



Modelo 4 - PAPELETA DE IDADES APROXIMADAS - BOVINOS -

Documento oficial de emissão obrigatória. Documento constam a idade aproximada
dos animais, obtida na LINHA DE INSPEÇÃO DE CABEÇA, e o código de
rastreabilidade de um mesmo lote de animais abatidos;
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Modelo 5 - PAPELETA DE EXAMES DO DEPARTAMENTO DE INSPEÇÃO

FINAL - DIF (MAPA NOSOGRÁFICO) - Documento oficial de emissão obrigatória onde
são registrados os animais de cada lote que passaram por exame veterinário no DIF. A
papeleta serve para controlar o número de animais de cada lote desviados do
consumo direto por razões sanitárias e destinados a aproveitamento condicional;



Modelo 6 - PAPELETA DE EXAMES DO DEPARTAMENTO DE INSPEÇÃO

FINAL - DIF (MAPA NOSOGRÁFICO) verso;



Modelo 7 – Planilha do Departamento de Inspeção Final;



Modelo 8 - papeleta de anotações discriminadas da inspeção” post-mortem”

dos animais de matança de emergência;



Modelo 9 - papeleta de inspeção das linhas de vísceras torácico-abdominais;



Modelo 10 - papeleta da Linha de Inspeção de Rins;



Modelo 11 - controle das carcaças destinadas ao aproveitamento

condicional

SUPERVISÃO
A supervisão consiste na avaliação realizada por estes serviços quanto às
condições gerais de funcionamento dos estabelecimentos registrados e na
avaliação das atividades de fiscalização atribuídas ao Serviço de Inspeção
Municipal. É importante que as atividades de supervisão, de fiscalização e de
verificação oficial com base nos autocontroles das empresas estejam claramente
definidas para o Serviço Oficial.
INSPEÇÕES E VERIFICAÇÕES DOS ELEMENTOS DE AUTOCONTROLE
As atividades realizadas pelo Serviço de Inspeção Municipal compreendem a
inspeção tradicional e a verificação oficial dos autocontroles.
Para aplicação do previsto nesta ordem se serviço, quando abordada a
verificação oficial de autocontrole, devem ser excluídos os procedimentos da
inspeção tradicional, tais como: ante mortem, post mortem, coleta de amostras, os
procedimentos de registro ou de estabelecimentos (projeto e afins), o registro de
produtos (avaliação e afins), verificação oficial de planos de ação e a adoção de
ações fiscais (medidas cautelares, auto de infração, interdição total ou parcial,
apreensão ou condenação de produtos, entre outros).
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Desta forma, a inspeção tradicional e a voltada para verificação oficial dos
autocontroles devem ser equacionadas, a fim de manter o equilíbrio das ações de
inspeção e fiscalização de produtos de origem animal.
Quadro sinóptico das ações inerentes à inspeção tradicional e verificação
oficial dos autocontroles consta no quadro 01.
Quadro 01. Quadro de ações de inspeção e fiscalização
A verificação oficial com base nos autocontroles é atividade inerente à
fiscalização, sob competência do SIM, e visa avaliar, principal e especificamente, a
implementação dos programas de autocontrole por parte das empresas registradas.
A verificação dos programas de autocontrole se dará por meio da avaliação in loco e
documental,

realizada

a

mensalmente

nos estabelecimentos periódicos e

permanentes.
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De uma forma abrangente a verificação oficial sobre o autocontrole consiste
num conjunto de ações, procedimentos e análises realizadas pelo Serviço de
Inspeção Federal com a finalidade de verificar a efetividade dos autocontroles
implantados pelo estabelecimento.
A verificação oficial se dá in loco ou de forma documental abrangendo os
procedimentos executados e os registros gerados pelo monitoramento e verificação
previstos nos autocontroles do estabelecimento além de outros documentos de
suporte.
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Será utilizado para registro o TERMO DE VISTORIA (quando os programas de
qualidade estiverem em implantação) ou formulário de VERIFICAÇÃO OFICIAL DE
ELEMENTOS DE CONTROLE modelo definido no Decreto Nº 5.312/2021/apêndice
VIII;
O termo de vistoria ou formulário de verificação oficial de elementos de
controle será emitido em duas vias, sendo uma entregue ao estabelecimento, o qual
deverá providenciar a correção das possíveis não conformidades apontadas dentro
dos prazos determinados.
Os elementos de controle devem ser verificados pelo Serviço Oficial in loco,
sendo no mínimo dois mensalmente, escolhidos aleatoriamente a critério do SIM,
abrangendo todos os elementos de controle dentro do período de um ano. A
verificação documental compreende: dias alternados de registros gerados pela
empresa dentro período avaliado, distintos ou não, do elemento escolhido.
As amostragens para a verificação oficial de autocontrole devem seguir o
disposto no quadro 02 abaixo:
Quadro 02. Amostragem e sistemática da verificação oficial a ser aplicada a
cada elemento de controle.
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O Serviço Oficial deve possuir acesso aos programas atualizados dos
autocontroles aplicados pelo estabelecimento.
O plano ou roteiro de inspeção para verificação oficial dos elementos de
controle consiste em um planejamento descrito que abrange as áreas de inspeção,
unidades de inspeção, pontos de coleta de água, os procedimentos sanitários
operacionais, os pontos críticos de controle definidos no APPCC e mapa com a
identificação e localização das armadilhas de controle integrado de pragas.

NA VERIFICAÇÃO OFICIAL, DEVERÃO SER CONSIDERADOS, ENTRE
OUTRAS, AS SEGUINTES ORIENTAÇÕES EM CADA ELEMENTO DE
CONTROLE:
1 - Manutenção (incluindo iluminação, ventilação, águas residuais e
calibração)
Avaliar se as AIs, suas instalações, equipamentos e seus utensílios foram
localizados, projetados e construídos de forma a permitir a fácil manutenção e
higienização, e funcionam de acordo com o uso pretendido e de forma a minimizar a
contaminação cruzada, e estão em condição sanitária de operação.
Avaliar se as AIs dispõem de iluminação natural ou artificial com intensidade
suficiente, de acordo com a natureza da operação, inclusive nos pontos de inspeção
ou reinspeção.
Avaliar se as AIs dispõem de ventilação natural ou mecânica de forma a
minimizar a contaminação por meio do ar, controlar a temperatura ambiente, a
umidade e os odores que possam afetar os produtos de origem animal e impedir
que o ar flua de áreas contaminadas para áreas limpas, bem como impeça a
formação de condensação.
Avaliar se as AIs dispõem de sistema de recolhimento de águas residuais que
facilite o recolhimento e capaz de drenar o volume produzido, bem como se é capaz
de prevenir eventuais refluxos de água que possam contaminar a rede de
abastecimento de água potável.
Avaliar se as AIs dispõem de instrumentos ou equipamentos calibrados ou
aferidos, que funcionem de acordo com o uso pretendido e se estão devidamente
identificados.
2 - Água de Abastecimento
Avaliar se o estabelecimento dispõe de água potável em quantidade suficiente
para o desenvolvimento de suas atividades, com instalações adequadas para seu
armazenamento e distribuição.
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Avaliar se o estabelecimento dispõe de pontos de coleta de água, identificados
e representativos, do sistema de captação após o tratamento, reservatório e
distribuição da água, e nos equipamentos que se fizerem necessários.
Avaliar se o vapor e o gelo que entram em contato direto ou indireto com os
produtos de origem animal foram obtidos de forma a garantir sua a inocuidade.
Mensurar o cloro residual livre e o pH dos pontos de coleta.
3 - Controle Integrado de Pragas
Avaliar se o controle ou o programa é eficaz e contínuo, de forma a evitar o
acesso, a presença e a proliferação de pragas na área no complexo industrial.
Avaliar in loco as armadilhas, seu monitoramento, as barreiras físicas contra o
acesso de pragas e o perímetro do estabelecimento.
4 - Higiene Industrial e Operacional
Avaliar se os procedimentos de limpeza e sanitização garantem que as UIs
sejam limpas e sanitizadas antes do início das operações (pré-operacional) e
durante as operações (operacional), de acordo com a natureza do processo de
fabricação. A avaliação abrange a implementação, o monitoramento, a verificação e
as ações corretivas. A implementação traduz-se na execução dos procedimentos
descritos no plano envolvendo a metodologia empregada e suas etapas, material
utilizado, e tempo de contato, tipo e concentração dos agentes sanitizantes.
O monitoramento pré-operacional consiste em avaliar a eficácia da
higienização antes do início das operações com intuito de indicar se a UI está ou
não em condições sanitárias.
O monitoramento operacional consiste em avaliar se a UI mantém ou não as
condições sanitárias durante as operações ou seus intervalos.
A verificação consiste em avaliar se o monitoramento ou se a implementação
estão sendo realizados da forma adequada conforme plano escrito.
As ações corretivas devem ser avaliadas frente as não conformidades
detectadas considerando
 As medidas corretivas identificam e eliminam a causa do desvio?
 As medidas adotadas restabelecem as condições higiênico-sanitárias do

produto?
 As medidas preventivas adotadas evitam a recorrência de desvios?
 As medidas de controle adotadas garantem que nenhum produto que

possa causar dano à Saúde Pública, ou que esteja adulterado, fraudado ou
falsificado, chegue ao consumo?
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Neste elemento deve ser avaliada também a higienização dos reservatórios de
água de abastecimento.
5 - Higiene e Hábitos Higiênicos dos Funcionários:
Avaliar se os manipuladores que entram em contato direto ou indireto com os
produtos de origem animal adotam práticas higiênicas e de asseio pessoal, e são
submetidos a controle ou avaliação de saúde.
Avaliar se os manipuladores que entram em contato direto ou indireto com os
produtos de origem animal são treinados considerando as atividades que
desempenham.
6 - Procedimentos Sanitários Operacionais:
Avaliar se os procedimentos sanitários operacionais foram mapeados
considerando o processo produtivo.
Avaliar se os procedimentos sanitários operacionais estão sendo executados
conforme previsto no programa escrito, de forma a evitar a contaminação cruzada
do produto.
7 - Controle da matéria-prima (inclusive aquelas destinadas ao aproveitamento
condicional), ingrediente e material de embalagem:
Avaliar se há procedimentos especificando os critérios utilizados para a
seleção, recebimento e armazenamento da matéria-prima, ingredientes e
embalagens. Os procedimentos devem prever o destino a ser dado às matériasprimas, ingredientes e embalagens reprovados no controle efetuado.
Neste elemento devem ser considerados como matéria-prima também os
animais destinados ao abate e toda a documentação de suporte da produção
primária.
Avaliar se há procedimentos quanto ao recebimento, identificação,
armazenamento e controle do uso das matérias-primas destinadas ao
aproveitamento condicional.
As embalagens utilizadas em produtos esterilizados devem ser avaliadas
quando a resistência e selagem ou recravação.
Avaliar a implementação do disposto na Instrução Normativa n° 49, de 14 de
setembro de 2006.
8 - Controle de temperaturas
Avaliar se há controle de temperatura de ambientes, equipamentos, operações
e produtos/matérias-primas, de acordo com a natureza da operação.
Mensurar as temperaturas de ambientes, equipamentos, operações e de
produtos/matérias-primas, conforme o caso.
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Nos processos produtivos que envolvam cozimento deve ser avaliada a
validação térmica correspondente e o cozimento propriamente dito no elemento de
controle do APPCC quando este for considerado um PCC.

9 - Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle
Avaliar se há implantado o sistema de Análise de Perigo e Pontos Críticos de
Controle, de acordo com a natureza da operação.
O APPCC pode ser verificado nas seguintes etapas:
 Monitoramento – deve-se avaliar os procedimentos por observação direta do

operador da empresa, responsável pelo monitoramento ou realizar a mensuração do
limite crítico diretamente.
 Verificação – devem-se avaliar os procedimentos por observação direta do

operador da empresa, responsável pela verificação, ou realizar a mensuração do
limite crítico diretamente.
 Ação corretivo/preventiva – deve-se avaliar se as ações executadas

considerando:
As medidas corretivas identificam e eliminam a causa do desvio?
As medidas adotadas restabelecem as condições higiênico-sanitárias do
produto?
As medidas preventivas adotadas evitam a recorrência de desvios?
As medidas de controle adotadas garantem que nenhum produto que possa
causar dano
Saúde Pública, ou que esteja adulterado, fraudado ou falsificado, chegue ao
consumo?
Deve ser avaliada a validação periódica do APPCC e seus resultados.
No caso de estabelecimentos de abate a mensuração do PCC que
contaminação fecal, ingesta e leite em carcaças é obrigatória.
10 - Análises laboratoriais (Programas de autocontrole)
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Avaliar in loco o procedimento de coleta ou da realização da técnica analítica,
conforme o caso. Por exemplo: análises de recepção do leite e coleta e execução
do dripping test
Avaliar se as análises de parâmetros físico-químicos e microbiológicos dos
produtos e da água de abastecimento, incluindo água potável e gelo, são realizadas
nas frequências previstas, em laboratórios de autocontrole ou credenciados,
conforme o caso, garantindo assim que alimentos estejam aptos para o consumo
humano e cumpram as especificações aplicáveis aos produtos acabados conforme
disposto na legislação vigente. Avaliar as ações adotadas pela empresa frente a
resultados não conformes.
11 - Controle de formulação de produtos e combate a fraude
Avaliar se a formulação, processo de fabricação e o rótulo estão de acordo com
o registrado e se garante a identidade, qualidade, segurança higiênico sanitária e
tecnológica do produto de origem animal.
Na formulação deve-se observar se a composição do produto registrada
corresponde ao constatado in loco. Verificar se os aditivos e ingredientes foram
adicionados respeitando a concentração ou quantidades aprovadas. Verificar se a
matéria-prima empregada corresponde realmente a declarada seja na sua natureza
ou quantidade (Exemplo: troca de espécies do pescado, uso de CMS em quantidade
acima do permitido ou em produtos em que seu uso é proibido, adição de soro de
leite, adição de temperos seja por injeção ou tumbleamento).
No processo de fabricação deve-se observar se os parâmetros indicados no
processo produtivo foram respeitados conforme a natureza do produto.
Exemplo: se o produto for maturado, o tempo e condições de maturação, se o
produto for defumado, o método de defumação empregado, se o produto for
salgado, o tempo de salga.
Realizar as análises preconizadas para cada tipo de produto com o objetivo de
avaliar a conformidade in loco de matérias-primas e produtos.

“DOE ÓRGÃOS, DOE SANGUE: SALVE VIDAS”

AV. DR. POMPÍLIO GOMES SOBRINHO, 23.400 – CENTRO – CEP: 94380-000 – FONE/FAX: 0XX(51)34871020 -E-mail: prefeitura@glorinha.rs.gov.br

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA
Exemplo: dripping test, absorção em carcaça de aves, teste em recepção de leite
cru refrigerado, histamina em pescado, metabissulfito em camarão.
Deve ser verificado se o rótulo (croqui) utilizado in loco corresponde ao
registrado.
12- Rastreabilidade e recolhimento
Avaliar os procedimentos de rastreabilidade dos produtos de origem animal,
bem como da matéria-prima e ingredientes que lhe deram origem, em todas as
etapas da produção e distribuição.
A rastreabilidade pode ser avaliada a partir do produto final elaborado até sua
matéria-prima ou a partir da matéria-prima utilizada até o produto elaborado. A
avaliação da rastreabilidade deve ainda compreender as etapas de segurança
definidas e validadas pelo estabelecimento no sentido de resguardar seu processo
produto do uso de matérias-primas não autorizadas ou habilitadas para determinado
produto ou mercado.
Avaliar se o estabelecimento dispõe de programa de recolhimento e, em caso
de não conformidade detectada que motive o recolhimento, se a produção foi
devidamente recolhida e se recebeu a destinação adequada.
13- Bem-estar animal
Avaliar se os procedimentos adotados pelo estabelecimento de abate
referente

ao

transporte,

desembarque,

lotação,

descanso,

condução,

imobilização/contenção, insensibilização, sangria, escaldagem/esfola adotados são
executados de acordo com seu plano escrito bem como atendem o disposto na
Instrução Normativa n° 03 de 17 de janeiro de 2000.
14- Identificação, remoção, segregação e destinação do material especificado
de risco (MER)
Avaliar se o estabelecimento que abate ruminantes está atendendo seu plano
escrito de MER em todas as etapas bem como se está compatível com o disposto
no
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Memorando circular n°001/2007/CGI/DIPOA DE 23 DE JANEIRO DE 2007 e
aditamentos.
As não conformidades identificadas durante os procedimentos de verificação
oficial dos autocontroles serão registradas nos formulários e devem, para todos os
fins, ser tratadas como notificação oficial ao estabelecimento.
Quando o Serviço Oficial constatar não conformidades em momentos
diferentes da ocasião da verificação oficial estabelecida na frequência estabelecida
pelo SIM, deverá tratá-las da mesma forma descrita aplicando as ações fiscais
cabíveis, quando necessário
O registro das não conformidades nos formulários não isenta o Serviço
Oficial da adoção de outras ações fiscais ou administrativas, quando couberem.
As não conformidades registradas devem ser respondidas de forma imediata
ou mediata pelos estabelecimentos por meio de PLANO DE AÇÃO e avaliadas pelo
SIM, conforme o formulário disposto no Decreto 5312/2021 apêndice IX.
O plano de ação deve ser protocolado no Serviço Oficial em até 10 (dez) dias
após a data de ciência nos formulários de verificação oficial de elementos de
controle, podendo ser por via digital.
A avaliação pelo SIM das medidas corretivas e preventivas adotadas pelos
estabelecimentos quanto às não conformidades registradas (seja in loco, durante a
revisão documental dos registros das empresas ou no plano de ação) devem,
sempre, considerar os tópicos abaixo:
 As medidas corretivas identificam e eliminam a causa do desvio?
 As medidas adotadas restabelecem as condições higiênico-sanitárias do
produto?
 As medidas preventivas adotadas evitam a recorrência de desvios?
 As medidas de controle adotadas garantem que nenhum produto que
possa causar dano à Saúde Pública, ou que esteja adulterado, fraudado ou
falsificado, chegue ao consumo?
O SIM local, após a avaliação do plano de ação apresentado, deve
comunicar o resultado da avaliação à empresa e acompanhar sua execução.
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Esta Ordem de Serviço entra em vigor, a partir da data de sua assinatura e
terá vigência até 31 de dezembro de 2021, ou enquanto durar o estado de
calamidade pública.

Glorinha, 30 de julho de 2021.

PAULO JOSÉ SILVEIRA CORREA,
Prefeito Municipal.

WELINGTON DE MARAFIGO,
Sec. Mun. de Administração e Planejamento.
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ANEXO II – Modelo A1
SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL
EMPRESA:
LOCALIZAÇÃO: cidade/estado

PAPELETA DE COMUNICAÇÃO DE ABATE E DE INSPEÇÃO
ANTE MORTEM

PAPELETA MODELO
A1

BOVINOS ( ) BÚFALOS ( )

SIM XX

Comunicamos que temos programado para o dia XX/XX/XXXX o seguinte abate:
Nº do Nº do (1) Bois / (2) Touros Vacas /
Vitelos
Lote Curral Búfalos / Carreiros Búfalas

(3) Procedência
(Município e Estado)

(4) Meio de
Tempo
Transporte Viagem (h)

Atestado Sanitário (GTA)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

TOTAIS

0

0

0

(1) Bovinos e Bubalinos de todas as idades, exceto Touros, Carreiros e Vitelos.
(2) Nesta categoria Incluir também os Tourunos ou Marrucos, ou seja, os Touros castrados tardiamente.
(3) Incluir o nome da Propriedade e/ou Proprietário, sempre que possível.
(4) Abreviaturas para uso: Caminhão = CA; Trem = TR; A Pé = AP; Barco ou Chata = BA.

em XX/XX/XXXX
DATA DE COMUNICAÇÃO

EMPRESA

Modelo DOC. N°2 - Conforme Circular N° 192/98/DCI/DIPOA

“DOE ÓRGÃOS, DOE SANGUE: SALVE VIDAS”

VIDE VERSO

AV. DR. POMPÍLIO GOMES SOBRINHO, 23.400 – CENTRO – CEP: 94380-000 – FONE/FAX: 0XX(51)34871020 -E-mail: prefeitura@glorinha.rs.gov.br

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
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Modelo A1 - verso

“DOE ÓRGÃOS, DOE SANGUE: SALVE VIDAS”

AV. DR. POMPÍLIO GOMES SOBRINHO, 23.400 – CENTRO – CEP: 94380-000 – FONE/FAX: 0XX(51)34871020 -E-mail: prefeitura@glorinha.rs.gov.br

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA
Modelo 2

“DOE ÓRGÃOS, DOE SANGUE: SALVE VIDAS”

AV. DR. POMPÍLIO GOMES SOBRINHO, 23.400 – CENTRO – CEP: 94380-000 – FONE/FAX: 0XX(51)34871020 -E-mail: prefeitura@glorinha.rs.gov.br

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA
Modelo 3

“DOE ÓRGÃOS, DOE SANGUE: SALVE VIDAS”

AV. DR. POMPÍLIO GOMES SOBRINHO, 23.400 – CENTRO – CEP: 94380-000 – FONE/FAX: 0XX(51)34871020 -E-mail: prefeitura@glorinha.rs.gov.br

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA
Modelo 4
SERVIÇO DE INSPEÇÃO
MUNICIPAL

PAPELETA DE IDADES APROXIMADAS DE BOVINOS

DATA: ___ / ___ / ___

SIM N° ____________
Nº DE IDADES
TOMADAS

Categorias ( Dentição/Meses)
1º Médio
2º Médio
Cantos

DL

Pinças

até 17

18 a 24

25 a 30

0

0

0

Desgaste

31 a 42

> 42

Mais Velhos

0

0

0

VACAS

BOIS

SEXO

Nº DO
LOTE

MODELO 04

TOTAIS

0

Modelo de acordo com Circular 192/98/DCI/DIPOA
___________________________________________

____________________________________________

Médico Veterinário Oficial

Funcionário Responsável
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PNEUMONIA

NEOPLASIA

MASTITE

EMERGENCIA

CONTUSÃO

CONTAMINAÇÃO

ADIPOXANTOSE

ABCESSO

TUBERCULOSE

CISTICERCOSE
CALCIFICADA

CISTICERCOSE
VIVA

CAUSAS

SIM N°:

PEÇAS ATINGIDAS

MODELO
N°5

VIDE VERSO

__________________________________
MÉDICO VETERINÁRIO

CABEÇAS LÍNGUAS CORAÇÕES PULMÕES FÍGADOS RINS INTESTINOS BAÇOS CARCAÇAS

DATA: _______ / _________/ ________________

PAPELETA DE EXAMES DO DEPARTAMENTO DE INSPEÇÃO FINAL

MARCAÇÃO DAS CAUSAS DESTINO
POR LOTE

APREENSÕES

SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL

EMPRESA:

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA
Modelo 5

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA
Modelo 6
SERVIÇO DE
INSPEÇÃO
MUNICIPAL

PAPELETA DE EXAMES DO DEPARTAMENTO DE INSPEÇÃO FINAL

MODELO N°6

EMPRESA:
SIM N°:

DATA: _______ / _________/ ________________
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Modelo 7
SERVIÇO DE INSPEÇÃO
MUNICIPAL

PAPELETA
MODELO
N°7

PLANILHA DO DEPARTAMENTO DE INSPEÇÃO FINAL

EMPRESA:
SIM N°:

DATA: _______ / _________/ ________________

DESTINO DAS CARCAÇAS INSPECIONADAS NO DIF
Lote

Total:

N° DA
CARCAÇA

Lesões Detectadas

Peça/Parte atingida

Destino da Carcaça
CT

CP

L

C

TF

Totais:

LEGENDA: CT = Condenação total / CP = Condenação parcial / L = Liberação / C = Conserva / TF = Tratamento a frio

____________________________
MEDICO VETERINÁRIO OFICIAL
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Modelo 8
SERVIÇO DE INSPEÇÃO
MUNICIPAL
EMPRESA:
SIM N°:

PAPELETA DE ANOTAÇÕES DISCRIMINADAS DA INSPEÇÃO
POST MORTEM DOS ANIMAIS DE MATANÇA DE
EMERGENCIA

PAPELETA
MODELO
N°8

DATA: _______ / _________/ ________________

DESTINO DAS CARCAÇAS
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS LESÕES
N° DO ANIMAL N° DO LOTE ENCONTRADAS NA INSPEÇÃO "POST- DIAGNOSTICO CHARQUE CONSERVA GRAXARIA
MORTEM"

_____________________________________
MÉDICO VETERINÁRIO OFICIAL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA
Modelo 9

SERVIÇO DE
INSPEÇÃO
MUNICIPAL

PAPELETA DE INSPEÇÃO DAS LINHAS DE VÍSCERAS TORÁCICOMODELO 09
ABDOMINAIS

Condenações verificadas nas próprias linhas em:
DATA: ___ / ___ / ___

CORAÇÕES

CAUSAS

SIM N°
____________
TOTAIS

CONTAMINAÇÃO
PERICARDITE

ADENITE
ASPIRAÇÃO DE SANGUE
PULMÕES

ASPIRAÇÃO CONTEÚDO RUMINAL
BRONQUITE
CONGESTÃO
ENFISEMA
HIDATIDOSE
PLEURIS
ABCESSO
CIRROSE
CIST. TENUICOLIS SUINO

FÍGADO

CONTAMINAÇÃO
ESTEATOSE
ESTEFANUROSE SUINA
FASCIOLOSE
HIDATIDOSE
PERIEPATITE
TELEANGIECTASIA

INTESTINOS
ESTOMAGOS

CONTAMINAÇÃO
ENFISEMA SUINO
ESOFAGOSTOMOSE

___________________________________________

Médico Veterinário Oficial

____________________________________________

Funcionário Responsável
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA
Modelo 10

SERVIÇO DE
PAPELETA DA LINHA DE INSPEÇÃO DE RINS
INSPEÇÃO
MUNICIPAL
Condenações verificadas nas próprias linhas em:
DATA: ___ / ___ / ___
CAUSAS

MODELO
10
SIM N°
________

MARCAÇÃO POR LOTE

CONGESTÃO
ESTEFANUROSE
ISUEMIA
NEFRITE
QUISTO URINARIO
URONEFROSE
TOTAIS
___________________________________________

____________________________

Médico Veterinário Oficial

Funcionário Responsável
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Modelo 11

CONTROLE DAS CARCAÇAS DESTINADAS AO
APROVEITAMENTO CONDICIONAL

SERVIÇO DE
INSPEÇÃO
MUNICIPAL

Veterinário da Matança
Matança de DATA: ___ / ___ / ___

MODELO 11

SIM N° _______

ANOTAÇÕES DO VETERINÁRIO DO SIM
ESPECIE

LOTE

ANOTAÇÕES DO PLANTÃO
DATA DE SAIDA DA CAMARA
N°DA CARCAÇA
ASSINATURA
DE SEQUESTRO

___________________________________________

Médico Veterinário Oficial
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